
DIGA NÃO ao DesperDícIO de 
alimentos com ações concretas 

em seu negócio food service
Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente 2021, Rede Food Service 

incentiva e mostra aos empresários do ramo de alimentação fora do 
lar como combater de fato esse mal que aumenta o índice da tragédia 

humanitária da fome e gera alto déficit na economia
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“ACREDItAmOS nA ImpORtânCIA DA pRoFiSSionAlizAção DO mERCADO, nA vAloRizAção DOS pROFISSIOnAIS 
DA áREA E nO pOtEnCIAl DE COntInuIDADE DE CRESCImEntO DO SEgmEntO.

ACREDItAmOS quE A inFoRMAção E A inSpiRAção SãO mOtIVADORES FunDAmEntAIS nEStE pROCESSO E quE 
ElAS nãO DEVEm SER pRIVIlégIO DE pOuCOS.

é pRECISO inFoRMAR, cRiAR opoRtuniDADES, gERAR RElAcionAMEnto, EngAjAR, MotivAR E inSpiRAR AS 
pESSoAS quE AtuAm Ou pREtEnDEm AtuAR nAS mAIS DIVERSAS áREAS quE EnVOlVEm O quE ChAmAmOS DE 

AliMEntAção FoRA Do lAR.
quEREmOS A inFoRMAção MAiS AcESSívEl E OS pRoFiSSionAiS MAiS conEctADoS E AtuAlizADoS. quEREmOS 

pOSSIbIlItAR quE OS pEquEnOS ApREnDAm COm OS gRAnDES E OS gRAnDES COm OS pEquEnOS.
quEREmOS DISSEmInAR O AmOR E O ORgulhO pElO tRAbAlhO nEStA áREA. quEREmOS O 

FooD SERvicE pARA toDoS.”

Acreditamos no conceito de sustentabilidade, ou seja, que só há futuro para modelos e negócios em que os ganhos sejam não 
somente na esfera econômica mas também nas esferas ambiental e social.

Cada uma de nossas editorias, através de seus curadores, direciona e aloca parte dos recursos originados pela Rede Food 
Service para iniciativas sociais voltadas para a profissionalização e empregabilidade no segmento.

A curadoria da Rede Food Service existe para garantir que o nosso propósito seja atendido e que o conteúdo disponibilizado 
seja o mais adequado possível ao que o leitor quer e precisa.

Profissionais atuantes, reconhecidos, com grande vivência em suas áreas de atuação e que construíram sua história de vida 
através do trabalho no segmento. pessoas que entendem e reconhecem que o Food Service é um negócio de pessoas, pelas 

pessoas e para as pessoas. Muitos anos de experiência e vivência viram conteúdo para você todos os dias.

Leia integralmente a presente Política de Privacidade – Política de privacidade (“Políti-
ca”), que disciplina as regras de coleta e limites de uso que a REDE FOOD SERVICE faz 
de seus dados de acesso e demais informações a ela confiada mediante navegação, 
cadastro, ou uso dos recursos disponibilizados na página de internet www.redefood-
service.com.br e seus subdomínios (“Site e landing pages”), aplicativos e outras ferra-
mentas por seus visitantes e usuários, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas (“Usuário”). 
Ao utilizar o Site, App, landing pages, entre outros, o Usuário confirma que conhece, 
compreende e concorda integralmente com os termos da Política, encontrada na pá-
gina de política de privacidade dentro do site. Está Política é parte indissociável dos 
Termos de Uso do Site/App – REDE FOOD SERVICE (“Termos”), que também se aplica ao 
Site/App/ Landing pages, integrando-o em sua totalidade. O aceite aos Termos implica 
no aceite a esta Política e vice-versa.

Manifesto

social

curadoria

JaNES FaBrÍCio GUiMarÃES
janes@redefs.com.br
+55 (11) 98664-6698
+55 (11) 2367-4836

rEYNaLdo rEY ZaNi
zani@redefs.com.br
+55 (11) 98664-6698
+55 (11) 2367-4836

taBata MartiNS aNa CaroLiNa GoMES SiLVa
redacao@redefs.com.br

redacao1@redefs.com.br

+55 (31) 99124-2545

+55 (11) 2367-4836

redacao2@redefs.com.br

+55 (31) 99162-8428

+55 (11) 2367-4836

riCardo SEBaStiÃo PiNto

conteúdo colaborativo

colaborador

direção

QueM faz a rede acontecer

parceiros anjos

parceiro

parceiros fixos

Produtos, Equipamentos, Serviços e tecnologia
para Hotéis, Bares, Restaurantes, Padarias e Similares.

Entre em contato conosco e saiba mais:
Carol Baía - carol.baia@insightconecta.com.br
(81) 3049-2449 / (81) 9 9147-6450

seguiremos o protocolo 
sanitário de feiras de negócios
desenvolvido e aprovado pelo 
governo de pe para atividades

em funcionamento durante a
pandemia da covid-19.

ESPECIALISTA
CAFÉ COM

FÓRUM DE HOSPEDAGEM E
ALIMENTAÇÃO DO NORDESTE

& Down
PIZZA MAKER

MUITO CONTEÚDO E EXPERIÊNCIAA FEIRA DE HOSPEDAGEM
E ALIMENTAÇÃO FORA DO
LAR DO NORDESTE

Parceiros de Mídiarealização, organização e promoção

ILHA DE BEBIDAS



ÍNdiCE

24 nuDES I
ProdUtoS PEdra aGUda: CoNhEça o NEGóCio dE ExPEriMENtaçõES aGroeCo-
LóGiCaS E GaStroNôMiCaS Criado Por ProFESSor CarioCa
Empresa food service familiar produz alimentos desidratados de forma artesanal com frutas 
selecionadas e orgânicas em fazenda do interior do Rio de Janeiro

gORó94 EtErNo MUSSUM: CErVEJaria LaNça rótULo ESPECiaL Para CoMEMorar oS 80 
aNoS do hUMoriSta
A Brassaria Ampolis, cervejaria idealizada para imortalizar o comediante, lançou a Aveludadis 
com o objetivo de marcar o mês em que Mussum completaria oito décadas

VIDA DE ChEF I28 CarLa PErNaMBUCo rEVELa qUE Vida dE ChEF NoS atUaiS tEMPoS é GEStÃo 
PErMaNENtE dE orçaMENto
Devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, chef, que também é escritora, apresentadora de tV, 
food designer e empresária, alerta que uma boa administração é o segredo

gEStãO II84 aLUGUEL EM tEMPoS dE CriSE

Especialistas falam sobre questões importantes referentes ao aluguel do seu negócio de Food 
Service em tempos de pandemia
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artiCULiStaS

CUradorES:

Luiz Farias

Mão nA MASSA

mateus turner

nA RuA

Sergio molinari Jean Louis Belo Gallego leonardo lima

gEStão E MERcADo gEntE SuStEnFooD

Andrea Rosas

viDA DE cHEF

Rodrigo Malfitani Cláudio pastor Renata Shimizu André gasparini

SAVE
THE DATE

14º

Um dos principais eventos
do setor com palestras
e debates relevantes

www.abia.org.br/cfs2021INSCREVA-SE AGORA MESMO

PATROCINADORES:

COMUNICAÇÃO E MARKETING: PARCEIRO OFICIAL: APOIO DE MÍDIA:REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO:
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André Gasparini é diretor Comercial da Agropalma, maior produtora 

de óleo de palma sustentável da América Latina. O executivo atua há 

20 anos na companhia, tendo passagens por várias áreas,  incluindo a 

gerência responsável pelo segmento 

de food service e distribuição para os 

mercados nacional e internacional. É 

engenheiro de alimentos, graduado 

pela Fundação Educacional de Barre-

tos (UNIFEB), especialista em Trade In-

ternacional de Óleos e Gorduras pela 

FOSFA (Federation of Oils, Fats and 

Seeds Association) de Londres; com 

MBA em Gestão Estratégica e Econô-

mica de Negócios pela Fundação Ge-

túlio Vargas (FGV).

por André gasparini
artiGo

comportamento do consumidor: 
comodidade e conveniência 

vieram para ficar

a conveniência tem sido uma tendência pre-
dominante no setor de alimentos. esse compor-
tamento do consumidor, que se intensificou com 
a pandemia do novo coronavírus, transformou 
a forma como vivemos e interagimos, refletindo 
diretamente nas escolhas de consumo. antes da 
pandemia, esse movimento foi impulsionado pe-
las lojas de conveniência, que evoluíram signi-
ficativamente adotando o modelo “grab and go” 
(pegue e vá), onde se pode pegar mais facilmente 
o que precisa e levar para consumo em qualquer 
outro local. em seguida, vimos uma valorização 
desse tipo de serviço, pela praticidade e facilida-
de de acesso.

com o isolamento social, algumas pessoas 
passaram a cozinhar mais em casa, mas uma 
grande parcela da população manteve o hábito de 
consumir pratos prontos. De acordo com um es-
tudo feito pela Mobills, em 2020, os gastos com 
aplicativos de entregas de comidas prontas cres-
ceram 149% durante a pandemia. os aplicativos 
de delivery com maior demanda foram ifood, com 
crescimento de 172%, rappi (121%) e Uber eats 
(37%). além disso, muitos deram prioridade para 
estabelecimentos próximos de onde moram, em 
uma busca total por conveniência. a economia 
criativa ganhou espaço, com microempreendedo-
res fornecendo desde refeições completas a lan-
ches e salgados, também com opção de entrega.

ainda vemos o modelo dark kitchen crescen-
do muito, especialmente nas grandes cidades. 
nesse modelo, não é necessário ter um ponto de 
venda com loja física e espaço para consumo no 
local, apenas uma cozinha para o preparo dos ali-
mentos e o cliente pode optar por retirar no local 
(take away) ou solicitar o delivery.

ninguém previa uma segunda onda da co-
vid-19 como aconteceu no Brasil. empresas que 
estavam começando a se reestruturar voltaram 
a ter problemas. embora tenham criado alguns 

canais alternativos para atendimento, essa fase 
da pandemia veio de uma forma muito pesada e 
afetou novamente o segmento de food service. 
por outro lado, muita coisa está para acontecer. 
as pessoas começam a comemorar a chegada da 
vacina e isso gera uma euforia diferenciada no 
mercado, trazendo otimismo e esperança de dias 
melhores.

Mas, vale destacar que a comodidade e a con-
veniência se tornaram uma exigência dos consu-
midores e uma realidade que veio para ficar, não 
apenas durante a pandemia. isso passou a fazer 
parte da vida das pessoas, em todos os segmen-
tos, seja para o consumo de refeições prontas, de 
compra de alimentos e bebidas ou produtos de 
uso pessoal. a casa continua sendo o lugar segu-
ro, em meio a tantas transformações, e que traz a 
sensação de bem-estar.

o fator humano é o grande desafio, com mu-
danças de comportamento, demandas e aumento 
da concorrência. a constante adequação de pro-
cessos continua sendo necessária, ampliando o 
uso de tecnologia e ferramentas digitais, visan-
do oferecer uma experiência positiva ao cliente e 
trazer segurança para o negócio.

Sem título-2   1 26/03/2021   14:03:03



DESEnvolviMEnto 
SuStEntÁvEl: segundo a 

comissão Mundial sobre Meio 
ambiente e Desenvolvimento 

da onU, é o “desenvolvimento 
capaz de suprir as necessidades 

da geração atual, garantindo 
a capacidade de atender as 

necessidades das futuras 
gerações”. 

REciclAgEM: processo 
de transformação de um resíduo 

novamente em matéria-rima.  

cRÉDitoS DE cARBono: são 
certificados que países em 

desenvolvimento podem emitir 
para cada tonelada de gases 

de efeito estufa que deixarem 
de lançar ou retirarem da 

atmosfera. empresas também 
podem emitir e comercializar 

créditos de carbono.

pnRS: a sigla significa poLÍTica 
nacionaL De resÍDUos sÓLiDos, 
também conhecida como Lei 
n°12.305/10 e busca organizar e 
regular a forma com que o país 
lida com os resíduos, exigindo 
transparência de setores públicos 
e privados no que diz respeito ao 
gerenciamento do lixo. propõe a prática 
de hábitos sustentáveis de consumo, 
além de incentivar a reciclagem e 
o reaproveitamento dos resíduos 
sólidos, bem como a destinação 
ambientalmente adequada dos dejetos e 
o fim dos lixões.

BioDEgRDÁvEl: É a classificação que 
se dá a materiais que sofrem processo 
de decomposição natural no meio 
ambiente, gerada por organismos vivos. 

Grfs
(GlossÁrio rede food service)
increMente seu vocabulÁrio:

os temas sUsTenTaBiLiDaDe e Meio aMBienTe 
vêm ganhando importância e devem ser dois dos 
protagonistas do setor durante os próximos anos. 

enriqueça seu vocabulário a respeito.

nesta edição do mês de junho aproveitamos o Dia Mundial 
Do Meio ambiente, para trazer “De Bandeja” alguns dados 
importantes sobre o tema Desperdício de alimentos, que é um 
dos principais problemas do mundo sob a ótica ambiental e 
de sustentabilidade. 
a informação das pessoas sobre o assunto é uma das formas 
de gerar engajamento e mobilizar inciativas do setor. 
Tanto a indústria de alimentos como os negócios 
de food service, podem e devem procurar combater 
este cenário de alguma forma.

DE BANDEJA
essa é a quantidade de 
alimentos desperdiçada 
no mundo anualmente 

segundo estimativa feita 
pela onU – organização 

das nações Unidas. 

1,3 bilhão de 
toneladas / ano

o desperdício estimado 
corresponde a 1/3 de 

todo alimento produzido 
por ano no mundo.

1/3 do aliMento 
produzido

É o número estimado 
de pessoas que passam 

fome no Brasil.

14 Milhões
de pessoas

É o desperdício de alimentos 
estimado no Brasil por ano

26,3 Milhões de 
toneladas

É a quantidade média 
desperdiçada de alimentos 

por ano por uma família 
brasileira, segundo estudo 
da eMBrapa – empresa 

Brasileira de pesquisa 
agropecuária.

128 kG/ ano

a produção de alimentos 
desperdiçada é responsá-
vel por 8% da emissão de 

gases de efeito estufa.

8% dos Gases 
eMitidos segundo estudo da EMBRApA – empresa 

Brasileira de pesquisa agropecuária, 
os principais fatores de desperdício de 
alimentos pelas famílias brasileiras são:

77% das pessoas têm preferência por 
comida preparada na hora à mesa;

68% dão importância em comprar em 
grandes quantidades para manter a 
despensa abastecida;

59% não dão importância se houver comida 
demais na despensa ou na mesa 

56% preparam alimentos mais de 2 vezes 
por dia, reiterando a ideia de que ‘é melhor 
sobrar que faltar’

principais causas do 
desperdÍcio eM casa

por reynaldo Zani
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Na rUa por
por Redação

Mais uma novidade com o intuito de facilitar a 
compra de seus usuários foi lançada pelo ifood, que, 
hoje, é referência em delivery online de comida na 
américa Latina, com atuais 60 milhões de pedidos 
mensais. Desta vez, a assessoria do app anunciou 
que, desde o dia 6 deste mês, última quinta-feira, os 
usuários da plataforma podem pagar seus pedidos 
também por meio de chave do pix.

De acordo com a assessoria de imprensa do app, 
“a novidade faz parte da estratégia da plataforma 
para deixar a vida de seus consumidores mais prá-
tica, cômoda e segura, acompanhando a inovação 
e digitalização dos meios de pagamentos, cada vez 
mais, presente na rotina dos brasileiros. o pix traz 
mais praticidade para os consumidores que usam a 
plataforma e funciona como uma chave para paga-
mento com liquidação instantânea a partir da estru-
tura do Banco central. os bancos como Bradesco, 
santander, itaú, c6, nubank, Branco do Brasil, cai-
xa econômica e picpay já utilizam a transação sem 
qualquer custo para o cliente. para utilizar o meio 
de pagamento no ifood é fácil: basta selecionar a 
opção, sem necessidade de cadastro prévio e um có-
digo será gerado. após copiá-lo, o cliente deverá en-
trar no banco de sua chave pix e finalizar a transa-
ção, acessando ‘código Qr ou Qr code’ e inserindo 
o código na função ‘copia e cola’. o consumidor terá 
5 minutos para fazer a conclusão e então ele será 
enviado à loja. caso o pagamento não seja efetuado, 
o pedido ficará como ‘não realizado’. para usar um 
novo meio de pagamento, o consumidor terá que re-
alizar o pedido novamente”, informa.

em entrevista à rede food service, Mauro piazza, 
Diretor de produtos do ifood, comentou que “como 

Formas de 
pagamento com 
pIX são ampliadas 
pelo iFood
Agora, usuários do app podem pagar 
pedidos também por meio de chave 
do piX

Mais de 16 toneladas de alimentos arrecada-
dos. esse foi o resultado da terceira edição da 
campanha Mundial stop food Waste Day (sfWD), 
realizada no Brasil, no mês de abril, pelo grupo 
Grsa|compass, que é o responsável por servir 
mais de um milhão de refeições por dia no país 
e irá distribuir as doações entre as onGs amor 
Horizontal e Banco de alimentos.

a iniciativa também englobou ações para 
conscientizar os brasileiros contra o desperdício 
de alimentos, incluindo postagens nas mídias so-
ciais e a promoção, no dia 28/4, do dia “D” por 

Mais de 16 toneladas 
de alimentos são 
arrecadados por 
meio da campanha 
Mundial stop Food 
Waste Day no Brasil
Essa foi a terceira edição da iniciativa 
no país e também englobou ações 
para conscientizar os brasileiros 
contra o desperdício de alimentos

referência no setor, estamos sempre buscando no-
vas alternativas para facilitar a vida de todo nosso 
ecossistema, tanto parceiros como usuários e inves-
tido, cada vez mais, em inovação. além disso, o pix 
chega também para possibilitar o acesso daqueles 
que não possuem cartões de crédito ou não querem 
comprometer seus limites”, pontua.

por enquanto, o novo meio de pagamento está 
disponível nas cidades de campinas, curitiba, recife, 
porto alegre, Goiânia, Guarulhos, salvador, ribeirão 
preto, santo andré, Maceió, Londrina, florianópolis, 
niterói, são Bernardo do campo, joão pessoa, Be-
lém, Uberlândia, campo Grande, Manaus, Maringá e 
natal. no entanto, a expectativa da empresa é atingir 
todas as regiões do Brasil já nas próximas semanas.

meio de transmissão da live “festival consumo 
consciente: semeando bons hábitos”.

em entrevista à rede food service, fernando 
calamita, presidente da Grsa|compass, refor-
çou que o movimento é importante por ampliar 
a conscientização da luta contra o desperdício 
de alimentos, um problema também bastante 
presente no ramo de alimentação fora do lar. “É 
preciso entender a quantidade de pessoas que 
passam fome no mundo, mais de 700 milhões, em 
comparação com o número de alimentos que são 
produzidos e não aproveitados, 1/3 da produção”, 
ressalta.

Luciana chinaglia, presidente da onG Banco 
de alimentos, por sua vez, enfatizou que a ação é 
muito relevante devido ao cenário de crise social 
e econômico provocado pelo covid-19. “antes da 
pandemia, havia 57 milhões de pessoas vivendo 
em insegurança alimentar no país. Hoje, são 116 
milhões de pessoas, sendo que 19 milhões pas-
sam fome. essas pessoas vivem de doações e as 
doações caíram muito”, afirma.

já carol celico, presidente da onG amor Hori-
zontal, disse que se sente “privilegiada em poder 
fazer essa parceria e entregar toneladas de ali-
mentos. a fome não espera. É preciso da ajuda de 
grandes empresas para impulsionar a cultura de 
doação no Brasil”, garante.

A SFWD

o movimento sfWD foi criado em 2017, nos 
estados Unidos. “o objetivo principal é educar e 
promover mudança de comportamento em rela-
ção à epidemia de desperdício de alimentos que 
assola o planeta. a iniciativa aconteceu simulta-
neamente em 30 países, como estados Unidos, 
inglaterra, canadá, frança, alemanha, espanha, 
Turquia, japão e austrália. no Brasil, a sfWD 
está na terceira edição (em 2020 não foi realiza-
do devido ao início da pandemia do coronavírus) 
e possui o apoio de mais 12 empresas no país. 
segundo dados da onU, o Brasil é o décimo país 
que mais desperdiça alimentos no mundo”, infor-
ma a assessoria de imprensa da Grsa|compass.

em 2019, mais de 40 países, como estados 
Unidos, inglaterra, canadá, frança, alemanha, 
espanha, Turquia, japão e austrália promoveram 
ações ligadas à sfWD com o objetivo de educar e 
potencializar a mudança em relação ao desperdí-
cio que impacta o mundo.

SFWD Brasil

no Brasil, este ano, a organização da sfWD 
promoveu também o projeto “juntos contra o 
Desperdício”. por meio desta ação, uma série de 
atividades foram destinadas a todos os stakehol-
ders e público em geral. nas mídias sociais, por 
exemplo, os seguidores participaram de desafios 
para realizarem postagens acompanhadas das 
hashtags do movimento. assim, a ação estimu-
lou a divulgação de centenas de imagens de des-

primeira cafeteria 
do mundo com 
venda de créditos 
de carbono é 
inaugurada em 
são paulo
iniciativa é fruto de parceria entre a 
café da Margem, MoSS e a nescafé

com o objetivo de neutralizar os gases de efeito 
estufa e minimizar os impactos do aquecimento 
global, a primeira cafeteria do mundo com ven-
da de créditos de carbono foi inaugurada em são 
paulo, na capital, na quinta-feira, dia 22, data em 
que é celebrado o Dia da Terra.

a cafeteria é fruto de parceria entre o café da 
Margem, idealizado há um ano pela plataforma 
Grape esG e em colaboração com a nescafé, a 
marca de cafés da nestlé, e a Moss, startup pio-
neira em tokenizar a compensação dos gases de 
efeito estufa. Token esse batizado de Mco2. além 
disso, o lançamento também celebra a união en-
tre as marcas café da Margem e nescafé, que é 
mundialmente líder em café e sustentabilidade na 
cafeicultura e apoia o projeto por meio da linha 
origens do Brasil de cafés arábica 100% nacionais 
e de origem responsável.

o café da Margem já funciona entre quarta e 
sexta-feira, das 7h às 14h, e, aos sábados, domin-
gos e feriados, das 7h às 17h. “ao ar livre e seguin-
do todas as medidas de prevenção à covid-19. a 
iniciativa visa neutralizar os gases de efeito estufa 
e minimizar os impactos do aquecimento global e 
a compensação de carbono se dá por meio de cré-
ditos, já empreendida por países e organizações, 

pensas organizadas, pratos sem desperdício de 
comida, após as refeições, e fotos de textos com 
cardápios semanais.
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Na rUa

novidade é a segmentação do 
produto Empresarial, que atende 
às principais demandas dos 
empreendedores food service

Bradesco seguros 
lança novo 
produto exclusivo 
para bares e 
restaurantes de 
todo o Brasil

atenção, proprietários de bares e restaurantes 
de todo o Brasil. a Bradesco auto/re, empresa do 
Grupo Bradesco seguros, acaba de anunciar o lan-
çamento de um novo produto exclusivo para o seu 
segmento.

a novidade é a segmentação do produto em-
presarial, que atende às principais demandas dos 
empreendedores food service. “o projeto de seg-
mentação do produto empresarial tem o objetivo de 
melhorar ainda mais as experiências dos clientes 
ao utilizarem as coberturas adquiridas e também 
dos corretores, no ato da contratação da apólice, 
bem como o processo de aviso de sinistros, acio-
namento de assistências, entre outros serviços. Um 
dos grandes atrativos e diferenciais da segmenta-
ção são as novas proteções para quebra de vitrines 
ou vidros pertencentes a móveis, danos em jardins 
e danos morais. além disso, consumidores terão 
acesso a coberturas específicas para cada negó-
cio. no caso de bares e restaurantes, a cobertura 
de vidros é estendida a quebra de louças e jarras, 

produtos foram criados por meio de 
parceria da renomada chef com a 
marca mineira Dash uniformes

chef confeiteira 
Beca Milano lança 
linha de dólmãs

É chef de cozinha? atua no ramo da confeitaria? 
e é fã da chef confeiteira Beca Milano, dos progra-
mas de televisão Bake off Brasil e fábrica de ca-
samentos? então, hoje, nós da rede food service 
temos uma grande novidade para você! afinal, a 
renomada chef acaba de anunciar o lançamento da 
sua própria linha de dólmãs.

existe também amparo para despesas referentes à 
perda do ponto comercial e danos a mercadorias 
refrigeradas, entre outras. É importante ressaltar 
que, independentemente do nicho de mercado, as 
coberturas do produto empresarial contemplam 
desde danos causados por incêndios – envolvendo 
equipamentos elétricos ou causados por materiais 
sólidos e líquidos – até explosões, além de queda 
de raio, roubo, alagamentos, entre outros impre-
vistos. o seguro ainda disponibiliza assistências 
emergenciais gratuitas 24h por dia, como chaveiro, 
vigilante, serviço de mão de obra elétrica e hidráuli-
ca, entre outros”, detalha a assessoria de imprensa 
da seguradora.

em entrevista à rede food service, saint’clair, 
Diretor da Bradesco auto/re, comentou que “a 
nossa equipe acompanha diariamente, por meio 
de estudos e pesquisas, as necessidades de em-
presários, principalmente, neste momento delicado 
em que o país atravessa em razão da pandemia de 
covid-19. Dessa forma, inovamos mais uma vez 
e passamos a oferecer uma proteção completa e 
adequada para a necessidade de cada negócio, le-
vando em consideração o atual cenário econômico 
e social”, afirma.

como adquirir?
para adquirir a nova segmentação do produto 

empresarial da Bradesco auto/re, basta acessar 
este site: http://www.bradescoseguros.com.br/
clientes/produtos/seguro-patrimonial/seguro-em-
presarial

por

mas nunca antes por pessoas físicas. simbolica-
mente, no próximo Dia da Terra, celebrado em 22 
de abril, a Moss dá mais um passo rumo à demo-
cratização desse ativo com a venda ao ar livre nas 
unidades do café da Margem do parque da Mooca 
e ao lado do parque ibirapuera. ali, os visitantes 
que adquirirem o Mco2 ajudarão no envio de re-
cursos a projetos socioambientais da amazônia. 
o cliente receberá por e-mail um certificado mos-
trando a área preservada pela iniciativa, além de 
seu impacto positivo ao meio ambiente. Também 
será possível armazenar o crédito, que não expira, 
em uma carteira digital, para venda futura. os pre-
ços variam de acordo com a cotação do token. os 
créditos de co2 são gerados por projetos já estru-
turados de conservação na amazônia, que evitam 
a emissão de gases nocivos ao meio ambiente, 
como o dióxido de carbono. por meio da compra 
de Mco2, os clientes da Moss ajudam diretamen-
te quatro projetos na amazônia. em menos de um 
ano, já foram enviados Us$ 10 milhões para esses 
projetos, ajudando a preservar aproximadamente 
1 milhão de hectares – o tamanho de um pequeno 
país como jamaica, catar ou Líbano. construído 
apenas com materiais reutilizáveis e com unida-
des ao longo da ciclovia da Marginal pinheiros 
(dos parques da Mooca e ibirapuera entre elas), 
o café da Margem foi inaugurado em outubro de 
2020 na praça camafeu, em interlagos, e logo se 
notabilizou como estabelecimento referência em 
sustentabilidade e economia circular na cidade. 
com o compromisso da geração zero de resíduos 
sólidos, também desenvolve parcerias e atividades 
inovadoras a fim de monitorar a cadeia de valor e 
capacitar pequenos produtores sustentáveis”, in-
forma detalhadamente a assessoria de imprensa 
da Moss.

Repercussão
em entrevista à reportagem da rede food servi-

ce, Luis felipe adaime, ceo e fundador da Moss, 
comentou que “essa é uma oportunidade de repa-
rar os impactos negativos ao planeta através de 
uma missão ao alcance de todos. a parceria com 
o café da Margem torna mais didático e democrá-
tico o acesso ao crédito de carbono da Moss, o 
primeiro ativo digital verde do mundo”.

ricardo assumpção, ceo da Grape esG e ide-
alizador do café da Margem, complementou que 
“queremos levar essa discussão para além do 
ambiente corporativo e Governos e provocar um 
debate entre as pessoas, do papel de cada cida-
dão, através da compra direto do cardápio. Va-
mos mostrar que esse assunto, sobre o qual as 
pessoas leem e que por vezes parece abstrato, é 
uma responsabilidade de todos, agora, totalmente 
acessível na forma de um ativo que não expira”.

já rachel Muller, Diretora de cafés da nestlé, 
disse que “acreditamos que um futuro mais sus-
tentável está em cada escolha que fazemos como 
empresa e como indivíduos. nescafé origens do 
Brasil representa esse compromisso, um café cul-
tivado de forma responsável; uma escolha cons-

ciente que tem o cuidado de gerar impacto positi-
vo em toda cadeia. a nossa parceria com o café da 
Margem é sobre isso, unir esforços e abraçar cada 
oportunidade de fazer a diferença. Mais um passo 
importante para o futuro que queremos construir”, 
finaliza.

a linha foi criada por meio de parceria da profis-
sional com a marca mineira Dash Uniformes e con-
ta com 7 modelos femininos de dólmãs e 1 mascu-
lino. “são modelos alegres, cheios de estilo e com 
apelo de moda e funcionalidade. os dólmãs podem 
ser adquiridos pelo site http://www.dashuniformes.
com.br pelo valor de r$ 259,00”, informa a asses-
soria de imprensa da chef.

em entrevista à reportagem da rede food ser-
vice, Milano comentou que “desenvolver meus 
modelos de dólmãs sempre foi um sonho e foi 
incrível acompanhar o projeto em cada detalhe, 
desde a composição, tecidos, acabamentos. É 
prazeroso ver o resultado de todo o processo fei-
to com muito carinho e, principalmente, a acei-
tação do público. os dólmãs viraram uma peça 
de desejo tanto para confeiteiras profissionais 
e amadoras, como para quem gosta de cozinhar 
apenas por hobby”, ressaltou.

a chef pontuou ainda que, para transformar 
este projeto em realidade, contou com a grande 
e profissional ajuda da Dash Uniformes, que é 
uma empresa com mais de 30 anos de experi-
ência no segmento de roupas profissionais. “foi 
um desafio e uma honra criar as peças junto com 
a Beca. É uma parceria que vem muito com os 
propósitos da marca de levar produtos com qua-
lidade e atender uma demanda forte de pessoas 
que passaram a cozinhar e buscam uma roupa 
que faça parte deste momento”, disse Marcela 
ohana, ceo da empresa.
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produtos pedra Aguda: conheça 
o negócio de experimentações 

agroecológicas e gastronômicas 
criado por professor carioca
Empresa food service familiar produz alimentos desidratados 
de forma artesanal com frutas selecionadas e orgânicas em 

fazenda do interior do Rio de janeiro
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proporcionar ao consumidor food service 
uma experiência gastronômica única por 
meio de um produto que consegue, ao mes-
mo tempo, ser simples, rústico e refinado. 

esse é o propósito da produtos pedra aguda, uma 
empresa de alimentação fora do lar fundada por 
fidélis Luiz celles silva, de 58 anos, professor da 
rede estadual de educação do rio de janeiro, com 
licenciatura em Geografia e especialização em edu-
cação e Gestão ambiental. “a produtos pedra agu-
da é a realização de um sonho antigo que eu cultivo 
desde a minha adolescência. no começo, como um 
propósito de vida e desafio a serem encarados e, 
atualmente, como uma realidade a ser ampliada. 
somos uma empresa familiar, local, um verdadei-
ro laboratório de experimentações agroecológicas 
e gastronômicas que tem como objetivo oferecer 
produtos de qualidade, saudáveis, que respeitem o 

meio ambiente e valorizem a comunidade local. o 
que nos move é proporcionar ao consumidor final 
uma experiência gastronômica única com um pro-
duto que consegue, ao mesmo tempo, ser simples, 
rústico e refinado. isso nos inspira a buscar sempre 
meios inovadores de controlar e aprimorar a quali-
dade dos produtos, além de estudarmos constante-
mente novas possibilidades de produtos saborosos 
e saudáveis”, apresenta o educador em entrevista 
exclusiva à rede food service.

o neGócio

a produtos pedra aguda funciona em uma fa-
zenda localizada no município de Bom jardim, no 
interior do rio de janeiro, que é a cidade natal de 
silva. e, para tirar o negócio do papel, ele relata que 
gastou “cerca de r$ 30 mil para estrutura física e 
maquinários, principalmente. porém, o investimen-
to em testes, qualidade, pesquisas e especializa-
ções são constantes”, garante.

o educador partilha que a ideia de empreender 
no ramo da alimentação surgiu já há alguns anos, 
“por meio do meu contato com o movimento alter-
nativo no final dos anos 1970/80, quando eu co-
nheci a banana passa na região serrana do rio de 
janeiro, entre as cidades de nova friburgo e Bom 
jardim”, relembra.

silva não possui sócios. no entanto, afirma que 
teve “muitos amigos e familiares que me ajudaram, 
e ainda ajudam, em todas as etapas da consolida-
ção da empresa. sei que, para muitos, com uma vi-
são ‘fechada’ das economias gastronômica, fami-
liar e local, pode soar apenas engraçado. Mas, essa 
é a essência de pequenos empreendedores brasi-
leiros que enfrentam dificuldades para desenvol-
verem suas ideias de maneira sustentável e gerar 
empregos diretos e indiretos. e, por isso, faço ques-
tão de pontuar: Wallace, jairo, Lobão e Zeca foram 
essenciais para a construção da estrutura física da 
fábrica. pascal, um francês radicado por aqui, trou-
xe ideias incríveis e construiu um mobiliário sob 
medida. Luizinho e Beto carregam nossos valores 
nas pontas dos dedos ao ajudarem na colheita e 
produção. e, por fim, não menos importante, minha 
esposa, ivana, que além do apoio emocional, em-
prega suas habilidades como artista plástica nas 
embalagens personalizadas (usadas especialmen-
te em épocas como natal e ano novo) e contribui, 
ainda, na divulgação e venda dos produtos”, elenca.

carro-chefe e clientela

o atual produto carro-chefe da produtos pedra 
aguda “é a banana passa. contudo, o tomate seco 
em conserva tem caído no gosto dos clientes e sua 
venda vem se assemelhando à da banana. além 
disso, produzimos o bombom da banana e, sazo-
nalmente, dependendo do clima e da produção na-
tural/orgânica da fazenda onde a fábrica está si-
tuada, também produzimos geleia de jabuticaba”, 
detalha silva.

segundo o empresário, a sua clientela é “bem 

Fidélis Celles, educador ambiental 
e empreendedor responsável pela 
Produtos Pedra Aguda e a famíliaD
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diversificada. contudo, há uma predominância de 
pessoas que se preocupam com alimentação na-
tural, orgânica, vegana e vegetariana. atletas, como 
ciclistas e praticantes de montanhismo, também 
passam muito por perto da minha fazenda e sempre 
levam os produtos. além disso, também atendemos 
bastante pessoas que precisam evitar o consumo 
de açúcar. as crianças, em especial, são fãs do 
nosso bombom de banana passa”, ressalta.

eQuipe

apesar da produtos pedra aguda ter como es-
sência ser um negócio de família, silva explica que, 
devido à demanda, ele também conta com o auxílio 
de “quatro colaboradores, em regime freelancer. É 
uma ajuda extremamente necessária em períodos 
específicos, como na colheita da banana, na forna-
da e na embalagem. Mas, o acompanhamento de 
todo o processo de forno é feito por mim. a banana 
precisa ficar 30 horas no forno e preciso virá-la a 
cada 1 hora. já o tomate precisa de cerca de 15 
horas de fornada. como a empresa ainda é de pe-
queno porte, depende do meu trabalho in loco em 
todas as etapas, tem uma forte veia local e eu pre-
ciso conciliar isso com minhas atividades como 
educador”, esclarece.

o educador salienta que “o que os clientes mais 
elogiam sobre os nossos produtos é o sabor, fruto 
de uma preocupação com matéria-prima agroeco-
lógica, sem o uso de produtos químicos na banana 
(colhida na própria fazenda) e respeitando o desen-
volvimento natural dos alimentos. além disso, todo 

o processo de lavar, descascar, tempo e ‘viradas’ de 
forno bem feitas são essenciais para o sabor con-
quistador. outras características também impor-
tantes da empresa são a valorização da agricultura 
familiar e da economia local. as matérias-primas 
são todas da região e nossos colaboradores free-
lancers também”, destaca.

efeitos da pandeMia de covid-19

como todo negócio de alimentação fora do lar, a 
produtos pedra aguda também foi impactada com 
os efeitos da atual pandemia de covid-19.

segundo silva, “para respeitar o isolamento so-
cial, que acreditamos ser importante no combate ao 
novo coronavírus, reduzimos as visitas comerciais 
aos pontos de venda de cidades como nova fribur-
go, Lumiar e são pedro da serra, o que, claro, afetou 
o número de vendas e a produção. além disso, a 
preocupação com a higiene no processo de pro-
dução foi reforçada, com o investimento em novos 
epis e a redução do número de pessoas presentes 
na fábrica simultaneamente. por outro lado, forta-
lecemos nossas vendas online e investimos bas-
tante tempo em pesquisas e experimentações para 
a futura ampliação do mix de produtos”, avalia.

planos

Mesmo com as restrições de acesso de público 
e a queda do número de vendas já citados pelo 
proprietário da produtos pedra aguda em decor-
rência da pandemia de covid-19, silva afirma que isso não o impediu de dar sequência aos planos 

que possui para o seu negócio. “Hoje em dia, com 
foco na ampliação, a empresa vem passando por 
uma série de reformulações físicas e investindo 
em pesquisas, cursos e testes de novos proces-
sos e produtos. agora, me aproximando da apo-
sentadoria como servidor estadual, já conto com 
a ajuda de uma especialista em gestão e e-com-
merce, sendo que o e-commerce deve entrar em 
ação ainda este ano. e, para sentir o mercado de 
vendas online, já atendemos via Whatsapp e ins-
tagram”, divulga.

o empresário divide também que “além do apri-
moramento da gestão e do lançamento em plata-
formas de e-commerce, minhas metas também 
incluem a diversificação do portfólio de produtos, 
como outras frutas desidratadas (maçã, mamão, 
abacaxi, manga) e a banana chips. Também já está 
em construção, na fazenda, o nosso armazém pe-
dra aguda: um espaço familiar aberto ao público, 
com o clima singular da serra e da natureza, onde 
será possível encontrar produtos agroecológicos 
produzidos na região, tanto in natura, quanto em re-
ceitas do menu, incluindo uma deliciosa cerveja ar-
tesanal. almejamos também que o armazém pedra 

aguda seja agenciador de caminhadas ecológicas, 
fortalecendo o ecoturismo e a educação ambien-
tal”, revela.

dicas

por fim, silva indica que o segredo para alcançar 
sucesso no atual mercado food service é ter “foco 
em qualidade e saúde. isso é fundamental! além 
disso, a manutenção desse foco deve ser cons-
tante, evitando, assim, cair na tentação da escala 
e lucro a qualquer custo, colocando sua essência 
em risco e, consequentemente, perdendo a fideliza-
ção dos clientes. o cliente percebe, no sabor, nos-
sos valores. e isso gera uma expectativa que não 
pode ser quebrada na próxima compra. por isso, a 
necessidade de sempre prezar pela matéria-prima 
de qualidade e pelo respeito aos processos”, acon-
selha.

e, como educador nato, ele ainda indica que é 
necessário “estudar, pesquisar, planejar, experi-
mentar e perceber o que os consumidores estão 
pedindo. se identificar com sua proposta também 
vale ouro, isso dará a energia e o foco necessários 
para persistir”, finaliza.

Atual mix da Produtos Pedra Aguda, tomate seco em conserva, bombom de banana passa e banana
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O tomate seco em conserva produzido pela Produtos Pedra Aguda
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carla 
pernambuco 

revela que vida 
de chef nos 

atuais tempos 
é gestão 

permanente de 
orçamento

Devido aos efeitos da pandemia 
de covid-19, chef, que também é 

escritora, apresentadora de tv, food 
designer e empresária, alerta que 

uma boa administração é o segredo
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o que é vida de chef? e vida de chef nos 
atuais tempos de pandemia de covid-19? 
para responder essa pergunta, nós da rede 
food service consultamos carla Beatriz 

Danesi pernambuco, de 61 anos, a chef carla per-
nambuco, que é conhecida nacionalmente e inter-
nacionalmente por, além de ser uma culinarista de 
mão cheia, também ser a autora de dez livros, apre-
sentadora de televisão, food designer e empresária, 
entre vários outros talentos que temos o prazer de 
te apresentar.

para pernambuco, vida de chef nos atuais tem-
pos é “gestão permanente de orçamento. Hoje, o 
mercado food service requer mais preparo, apesar 
de já vir se profissionalizando há bastante tempo. 
atualmente, abrir um restaurante é uma empreitada 
de muito conhecimento técnico e bastante investi-
mento. afinal, a margem de lucro é, cada vez, menor, 
entre 5% e 10%. por isso, uma boa administração é 
fundamental. não há margem para erros e, assim, 
equilibrar o orçamento é a regra”, alerta.

por
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QueM é carla pernaMbuco?

natural de porto alegre, no rio Grande do sul, 
a chef é graduada em comunicação social e Tea-
tro pela Universidade federal do rio Grande do sul 
(UfrGs) e, nos anos de 1990, fez parte do renoma-
do grupo de chefs de cozinha que lutaram pelo re-
conhecimento da culinária no Brasil, o que a levou 
a se tornar a primeira chef brasileira a conquistar 
destaque fora do país, com cadeira cativa em im-
portantes eventos pelo mundo.

casada e mãe de três filhos, “carla pernambuco 
é uma mãe de família que trabalha incansavelmen-
te pelo seu restaurante. já a chef carla pernambu-
co é quem batalha pelo seu negócio para sobrevi-
ver, sabendo da importância social dele”, como ela 
mesma se define.

carreira

com nada menos que 30 anos de carreira, per-
nambuco é uma verdadeira colecionadora de ex-
periências e prêmios, sendo que também já traba-
lhou como atriz, assessora de comunicação e de 
jornalistas da grande imprensa, colunista em re-
vista de estilo e como produtora cultural. Mas, a 
sua empreitada junto ao universo da gastronomia 
começou em 1992, por meio de uma viagem para 
nova York, nos estados Unidos, onde acabou se 
especializando em culinária internacional ao cur-
sar programas nas escolas peter Kumps e french 
culinary institute.

as primeiras vivências da chef em cozinhas pro-
fissionais também aconteceram em nova York ao 
fazer parte das equipes dos famosos restaurantes 
soho e Boom Bistro. “já trabalhei em restaurantes 
e catering services. nos meus 30 anos de carreira, 
tenho 10 livros publicados e 10 anos na televisão. 

além disso, já ministrei muitas palestras, cursos e 
eventos internacionais. enfim, é muita história para 
contar. especificamente no mercado food service, 
eu já atuei bastante no segmento de consultoria e 
prestação de serviço no Brasil. fui catering para 
staff do Google por 12 meses, passei 24 meses no 
Gpa na criação e desenvolvimento de novos pra-
tos para todas as rotisseries do grupo no Brasil, fiz 
a criação, treinamento e implantação da Deli Bis-
trô no santander jK com a sodexo por 12 meses 
e trabalhei para a cargill no desenvolvimento de 
produtos do segmento de molhos pomarola por 24 
meses”, partilha.

entre os prêmios de pernambuco estão o de 
chef do ano em 1998, 1999 e 2000, prêmio Me-
lhor de são paulo pela revista Veja sp, Melhor 
cozinheira contemporânea e chef do ano pela 
Gula Magazine.

eMpreendiMentos

a chef é proprietária do restaurante carlota e 
do estúdio de conteúdo carla pernambuco, am-
bos localizados no bairro Higienópolis, em são 
paulo, capital. o restaurante carlota foi inau-
gurado por ela em 1995 e o estúdio de conteú-
do carla pernambuco no ano de 2006. “Hoje em 
dia, eu dou preferência para concentrar os meus 
esforços no meu restaurante e estúdio de con-
sultoria e conteúdo. Durante a minha carreira, 
conheci diversas culturas e países. por isso, sou 
muito grata”, afirma.

Desde o final de 2018, quando pernambuco pas-
sou por um verdadeiro susto ao ter que, às pressas, 
se submeter- se a um cateterismo para não sofrer 
um infarto, a chef mudou o cardápio do restauran-
te carlota, passando a oferecer uma comida ainda 
mais balanceada e saudável.

reinvenção coM a pandeMia de co-
vid-19

Devido aos efeitos da pandemia de covid-19 no ramo 
de alimentação fora do lar, a chef reinventou o restau-
rante carlota, inclusive lançando o serviço em formato 
delivery chamado de carlota Very Deli. “o sucesso foi 
grande, chegando a alcançar mais de 120 pedidos por 
dia logo no começo, em 2020”, ressalta pernambuco.

o novo serviço funciona das 12h às 16h, todos os 
dias da semana. além disso, a chef informa que o car-
dápio é constantemente modificado e disponibilizado 
no perfil no Instagram @carlapernambucocarlota. En-
tre os pratos mais pedidos, estão o camarão crocan-
te, o filé Wellington e, sobretudo, a feijuca da carlota.

pernambuco também já produz e comercializa 
congelados que, pela sua experiência, são uma boa 
saída de reinvenção para os empresários food ser-
vice atualmente. “Devido ao lockdown, tivemos que 
adaptar o nosso modelo de negócio como um todo. 

Hoje, a meu ver, o serviço delivery e de congelados 
me parecem ter um bom potencial pelo feedback 
que estamos recebendo dos nossos clientes. até 
porque, hoje em dia, as pessoas estão buscando a 
conveniência de alimentação pronta no lar, pois o 
trabalho se tornou mais difícil e as pessoas moram 
em apartamentos menores”, avalia.

dica da chef

por fim, pernambuco deixa aquela dica de chef 
para quem sonha em empreender no segmento da 
gastronomia como ela. “É necessário ter um bom 
conceito, que, hoje, é a regionalização. ou seja, tra-
balhar com ingredientes brasileiros, mas com téc-
nicas clássicas. Um pouco de cada país em cada 
lugar. fora isso, é preciso criatividade aliada à boa 
administração para alcançar o sucesso. assim 
como, estudar muito, ter dedicação integral e per-
sistência é fundamental”, finaliza.

O famoso Filet Wellington do Restaurante Carlota
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peT+FOOD serVIce=
mercado sem crise!

Mesmo em meio aos efeitos sociais e econômicos da pandemia de 
covid-19, Brasil se tornou o segundo maior mercado de produtos 

pet em 2020, com faturamento acima dos R$ 40 bilhões
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Você sabia que, desde o ano passado, o Brasil 
se tornou o segundo maior mercado de produtos 
pet, com 6,4% de participação global, perdendo 
apenas para os estados Unidos, que possui nada 
menos que 50%? pois é! esses dados são fruto 
de um levantamento realizado pela euromonitor 
international, logo após o começo da atual pan-
demia de covid-19.

já conforme apuração do instituto pet Brasil 
(ipB), o faturamento total do segmento pet, que 
inclui indústria e varejo, foi de r$ 35,4 bilhões 
até o terceiro trimestre de 2019, o que representa 
um crescimento de 3% sobre 2018, que registrou 
r$ 34,4 bilhões. assim como, o mesmo institu-
to constatou que esse expressivo crescimento 
foi puxado pelo pet food e produtos veterinários. 

assim como, calculou que, em 2020, ano em que 
a economia brasileira encolheu pelo menos 4% e 
diferentes atividades econômicas – incluindo as 
relacionadas ao food service – registraram per-
das expressivas devido aos efeitos sociais e eco-
nômicos da pandemia, o setor pet teve um cresci-
mento estimado de 13,5% em relação a 2019, com 
faturamento acima dos r$ 40 bilhões. ou seja, 
quando a equação é peT + fooD serVice = mer-
cado sem crise!

De olho nessa promissora conta de gestão e 
mercado para o ramo de alimentação fora do lar, 
hoje, nós da rede food service vamos te apre-
sentar negócios especializados em comida para 
os animais domésticos para que te sirvam de ins-
piração nos atuais tempos em que adaptação e 
reinvenção são os verbos da vez.

rede padaria pet

arquelau so, de 44 anos, é formado em Direito, 
empresário e sócio da rede padaria pet, que “tem 
como propósito promover o bem-estar do pet de 
uma forma surpreendente por meio de alimen-
tos pet e uma experiência inovadora de compra e 
consumo”, como ele mesmo explica.

atualmente, a rede padaria pet comercializa qua-
se cerca de 200 itens de produtos de alimentos pet 
com a marca da padaria pet, incluindo variações de 
sabores e formatos de petiscos. “nessa variedade 
de produtos, podemos dividir em os petiscos 100% 
naturais e uma outra categoria de petiscos lúdicos. 
Quanto aos petiscos naturais, destacamos a gelatina 
diet para cães e gatos, produto em pó em que o tutor 
pode preparar em casa como uma gelatina normal e 
colocar na geladeira. ao servir para o pet, o amigui-
nho poderá deliciar uma gelatina sem corantes arti-
ficiais e adoçante, composto com extratos de ervas 
que ajudam na hidratação e combate de problemas 
renais. além da gelatina, destacamos nossos biscoi-
tos em formato de osso 100% natural nos sabores de 
açaí com banana, mix de frutas, napolitano, bacon, 
chocolate com menta e seleta de legumes. além de 
serem naturais, os biscoitos são vendidos em sacolas 
com estampas estilizadas feitas a partir da recicla-
gem de garrafas pet. se destacarmos outros produtos 
naturais, não podemos deixar de mencionar os patês 
premium para cães e gatos, sem corantes artificiais, 
deliciosos e saudáveis, sobretudo, para os pets ido-
sos ou que necessitam de alimentos com o valor nu-
tricional maior, já que os patês são feitos à base de 
batata doce, cenoura e colágeno natural. Quanto aos 
petiscos mais lúdicos, destacamos os grandes carros 
chefes da rede da padaria pet que são, sem dúvidas, 
a pipoca para cães, feita à base de farinha de arroz, 
os biscoitos funcionais (antialérgico, calminho, diet e 
idoso), a cerveja da padaria pet e da marca cãolo-
rado, feitas com levedo de cerveja, extrato de malte 
e caldo de carne, mas sem fermentação. Afinal, por 
que o seu pet não pode degustar uma cerveja própria 
para ele? e por último, o grande destaque é o bolo de 
aniversário decorado da padaria pet, feito sob enco-
menda. ele é 100% natural, a base de farinha de aveia, Matheus Ladario, Mestre em Engenharia de Produção, Sócio-Fundador do Chef Bob
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nos sabores de alfarroba, banana, cenoura, detox e 
maçã (para cães) e frango e peixe (para gatos). esse 
produto está disponível somente nas lojas da padaria 
pet”, detalha o empresário.

segundo so, a marca padaria pet foi criada em 
2011. “ao retornarem de uma viagem aos eUa, os ir-
mãos rodrigo e ricardo chen, os idealizadores, per-
ceberam um mercado promissor em ascensão, mas 
carente da experiência que a padaria pet oferece. 
igualmente aos americanos, os brasileiros também 
humanizaram o tratamento de seus pets, tratando
-os como membros da família. assim, o conceito da 
marca é transmitido até hoje em toda sua rede, com 
um leque de produtos gourmet para os pets, como a 
pipoca, sorvete, bolo de caneca, cerveja em lata e gar-
rafa e bolo de aniversário. além disso, já conta com 
20 unidades espalhadas pelo Brasil e produz mais 
de 100 toneladas por ano entre petiscos e tiras de 
carnes, além de outros alimentos para cães e gatos. 
para abastecer suas lojas, franquias e mais de 600 
petshops no Brasil, a padaria pet tem um centro de 
distribuição localizado em cotia, interior de são pau-
lo, com 8 mil metros quadrados”, ressalta.

o sócio da rede padaria pet partilha também que, 

“quando decidimos entrar nesse mercado, procura-
mos antes identificar quais eram as dores e necessi-
dades de um tutor e seu pet nas redes de pet shops 
há cerca de 10 anos. nessa época, vimos que faltava 
qualidade no atendimento. notamos que a forma de 
expor os produtos era da mesma maneira, havia mi-
lhares de pet shops, casas de ração, agropecuárias no 
país, mas faltava um ambiente que pudesse propor-
cionar uma nova experiência de compra. e, sobretu-
do, faltava uma visão de gestão profissional de trazer 
a operação do food service, mas, ao mesmo tempo, 
aliar às necessidades do segmento pet. assim, em 
nossas lojas, montamos estruturas que pudessem 
acomodar o pet, mas também o seu tutor, como por 
exemplo o espaço de entretenimento, piscina de bo-
linhas, cafeteria, cervejaria e área para comemorar o 
aniversário do pet. Montamos as lojas de acordo com 
a necessidade de cada região e vontade do franque-
ado”, informa.

Hoje em dia, além do segmento de padaria e loja de 
artigos e acessórios, em muitas lojas da rede padaria 
pet também são oferecidos o serviço de higienização 
e embelezamento. “nesse caso, trazemos também 
um conceito diferenciado, como serviços de banhos 
de ofurô, chuveiros com esferas ionizadas como for-
ma de melhorar tratamento de purificação da água, 
aromaterapia, reiki, entre outros tratamentos. além 
disso, ainda nesse semestre, vamos lançar a nossa 
ração 100% natural, que tem como base arroz, beter-
raba e levedura de cerveja, além de não conter trans-
gênicos, o que gera a menor incidência de alergias na 
pele do cão”, revela so.

para o empresário, o investidor do ramo de alimen-
tação fora do lar que queira começar a ofertar pro-
dutos alimentares para pets deve “procurar empresas 
no ramo para estudar mais o mercado pet e entender 
que o negócio somente fará sentido se tiver escala-
bilidade. por isso, converse com entidades regulado-
ras junto ao Ministério da agricultura para entender o 
ambiente regulatório, pois acreditamos que exista um 
enorme campo a ser explorado até porque o mercado 
de pet food é um dos segmentos que mais cresce no 
Brasil e no mundo”, salienta.

 pet chef

Daniela prado, de 51 anos e advogada, é Direto-
ra-executiva da okena petchef, aberta em 2014, no 
rio de janeiro, capital, por ela e antônia Moura com 
o intuito de “fornecer a melhor alimentação natural 
cozida e congelada para cães e gatos. Hoje, temos 
24 receitas de linha. Ou seja, para cães e gatos (fi-
lhotes, adultos ou idosos), mais 28 receitas para cães 
com necessidades especiais (emagrecimento, baixa 
gordura, proteção renal, etc). Temos ainda 4 tipos 
de biscoitos naturais e 3 de petiscos desidratados”, 
apresenta a empresária.

prado relata que “nós atendemos somente pets, 
não temos uma vertente para humanos. Quando co-
meçamos, fomos considerados visionários, pois só 
havia uma outra empresa como a nossa no Brasil. 
para o futuro, achamos que a tendência é ainda de 

crescimento desse mercado no Brasil.  o nosso maior 
diferencial é que usamos somente ingredientes fres-
cos, de nível de consumo humano e processados em 
nossa cozinha. não usamos legumes congelados, fa-
rinhas de carne ou carne mecanicamente separada, 
alimentos transgênicos, corantes, conservantes ou 
palatabilizantes. cozinhamos tudo em um forno com-
binado, que une o cozimento em fogo baixo ao va-
por. a temperatura máxima de cocção é de 98 graus 
para uma perda mínima de nutrientes e sabor. após 
feitas as misturas, a comida é embalada a vácuo e 
congelada de forma a não oxidar e não precisar de 
conservantes artificiais. As receitas para pets devem 
ser cuidadosamente elaboradas, balanceada e su-
plementadas, uma vez que o pet não comerá nada a 
mais que a sua comida. então, qualquer desbalance-
amento poderá trazer problemas sérios. assim, para 
atuar neste mercado, é fundamental a assessoria de 
um bom Veterinário ou Zootecnista especializado em 
nutrição pet, além dos cuidados normais com a pro-
dução de qualquer comida”, orienta.

na petchef, todos os produtos já citados por prado 
são vendidos “basicamente, por meio de assinaturas 
mensais pelas quais entregamos, a cada semana, 7 
pacotinhos com a quantidade diária que o cão deverá 
comer. e, este ano, pretendemos expandir as opções 
para gatos e lançar petiscos e lanches funcionais”, 
divulga.

segundo prado, a pandemia de covid-19 melhorou 
as vendas do seu negócio, uma vez que “já trabalhá-
vamos online e com entrega em domicílio. assim, 

houve até um aumento de procura por pessoas que, 
ficando mais em casa, perceberam a necessidade do 
pet de uma melhor alimentação”, avalia.

já quando questionada qual é o segredo para tra-
balhar no mercado pet, a empresária indica a contra-
tação “de um bom nutricionista para seu time para ter 
a certeza de estar ofertando um alimento adequado 
à saúde do pet, caso for optar por produção própria. 
se for comprar de empresas pet para ofertar no seu 
estabelecimento food service, indico procurar uma 
empresa séria, com todos os registros e testes neces-
sários para ter a garantia de um produto adequado”, 
aconselha.

chef bob

Matheus prieto Ladario, de 36 anos, administrador 
e Mestre em engenharia de produção, é outro exem-
plo de que o investimento no mercado de produtos 
alimentares para animais domésticos vem valendo a 
pena. atualmente, ele é sócio-fundador do chef Bob, 
que “tem como propósito fornecer aos pets uma die-
ta rica em nutrientes de alta qualidade e sem corantes 
e conservantes e está presente em cinco estados do 
Brasil: rio de janeiro, são paulo, rio Grande do sul, es-
pírito santo e Minas Gerais”, como ele mesmo divulga.

o negócio começou por meio de uma experiência 
pessoal de Ladario. “iniciei tudo fazendo uma ali-
mentação natural para o Bob, meu pet, há cerca de 
7 anos. contudo, a empresa existe há 5 anos. eu a 
criei a partir de uma necessidade do próprio Bob. ele, 

Daniela Prado, Diretora-Executiva da Okena PetChef

Arquelau So, empresário e sócio da Rede Padaria Pet
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frequentemente, apresentava problemas, como crises 
alérgicas. assim, após a introdução da alimentação 
natural, a sua saúde mudou radicalmente. foi incrível 
e eu resolvi investir nesse segmento”, relata.

o atual portfólio da chef Bob é composto por re-
ceitas desenvolvidas para “cães adultos e saudáveis, 
como carne salteada com Gengibre; filé suíno com 
Hortelã; frango com Molho de ervas finas; risoto 
Árabe com Quinoa; frango à Mineira com Quiabo; e 
carne com Linhaça e chia. já para os gatos temos 
caçarola de carnes com Legumes e frango na Mo-
ranga. as receitas que mais possuem demanda são 
a carne salteada com Gengibre, o frango com Molho 
de ervas finas e o frango na Moranga. para cães e 
gatos com algum problema de saúde, produzimos as 
refeições de acordo com a prescrição de Veterinário 
e/ou Zootecnista. e, com relação aos petiscos, temos 
o Bob Zen; Bob relax; Bob Beef; frangolícia; e sempre 
um sabor sazonal. para o Dia das Mães deste ano, 
por exemplo, estamos com o amor de Mãe, que é feito 
com beterraba e mel”, diz.

na avaliação de Ladario, a junção do mercado pet 
com o food service é algo, realmente, que combina, 
pois “costumo falar que o chef Bob é como um res-
taurante, mas para pets. as comidas possuem, por 
exemplo, peito de frango, cenoura, brócolis, azeite ex-
tra virgem, sal rosa do Himalaia, etc. e, em casos de 
pets com alguma restrição alimentar e recomendação 
de Veterinário ou Zootecnista, utilizamos até carne de 
coelho e cordeiro. os petiscos seguem a mesma linha 
e não possuem qualquer tipo de conservante. e, tec-
nicamente, a alimentação natural é uma dieta balan-
ceada composta por ingredientes naturais e que são 
minimamente processados. isto é, não passam por 
processos industriais, como acontece com as rações. 

É uma alimentação equilibrada, que contém os níveis 
de nutrientes que o animal precisa para se manter 
saudável. e o único tipo de processamento que so-
frem esses alimentos ocorre dentro da nossa cozinha: 
o cozimento e o congelamento. Mas, para atuar nes-
se ramo, é muito importante ter o acompanhamento 
de Veterinário e/ou Zootecnista para formular as re-
ceitas. além disso, é necessário ter um responsável 
técnico e, obviamente, seguir diversos normativos da 
área. no chef Bob, as receitas são construídas por 
várias mãos. ou seja, procuramos algo extremamente 
nutritivo, mas também algo muito palatável. por isso, 
além de profissionais Veterinários e Zootecnistas, já 
conversamos até mesmo com chefs de cozinha de 
humanos, inclusive, um dos consultados já trabalhou 
em restaurante premiado pelo Guia Michelin. e, refor-
ço, a nutrição para o pet é o aspecto mais importante 
na definição do cardápio desse tipo de negócio. Afi-
nal, nossos clientes não possuem cães ou gatos, eles 
oferecem chef Bob para um membro da família. ou 
seja, é como um filho (a)”, sinaliza.

ainda conforme o empresário, a atual pandemia 
somou ao ramo de produtos pet, já que “nosso cres-
cimento tem sido bastante consistente. acredito que 
o isolamento favoreceu a procura por alternativas à 
ração. além disso, entregamos na casa do cliente, 
minimizando o risco de contaminação. assim como, 
estamos desenvolvendo um novo sabor de alimento 
para cães, com uma proteína que ainda não utiliza-
mos e também já estamos desenvolvendo um petisco 
para o período junino. apesar de acreditarmos que, 
em junho, ainda estaremos com restrições por causa 
da pandemia, vamos ofertar esse novo sabor, que le-
vará um pouquinho do gostinho de festa junina de rua 
para a casa dos pets”, acredita.

banQuete pet

Delney Meireles, de 53 anos, é Designer, publici-
tário e proprietário do Banquete pet, localizado em 
Belo Horizonte, em Minas Gerais. o negócio surgiu 
da vontade do empresário em “dar um alimento 
mais nutritivo e natural para os meus cachorros. 
em 2019, fiz alguns cursos, pesquisas, e, por fim, 
em meados de 2020, através de Veterinário nu-
trólogo, iniciei produção das primeiras receitas 
que foram se aprimorando. os primeiros a testa-
rem foram meus pets, em seguida, de parentes, e, 
depois, de amigos. Logo nas primeiras semanas, 
ficaram claros os benefícios: pelos mais bonitos 
e com menos odor, reduziu o mau hálito e eles 
apresentaram mais energia e alegria para brincar. 
sou publicitário e procurava, fazem alguns anos, 
um produto próprio que eu pudesse aplicar meu 
conhecimento em Marketing. com a pandemia de 
covid-19, iniciar um novo negócio se tornou bem 
difícil e a vinda do meu sócio, samuel Guimarães, 
trouxe uma nova dinâmica e impulso para continu-
ar. ele, hoje, comanda a cozinha e embalagem dos 
produtos, além de gerenciar o serviço de delivery. 
Mas, como em toda sociedade saudável, tomamos 
as decisões em conjunto”, garante.

De acordo com Meireles, apostar no mercado 
de alimentação para animais domésticos é ado-
tar uma estratégica e visionária gestão dentro do 
atual nicho food service. “o importante mercado 
de food service trouxe praticidade, agilidade e um 
vasto leque de opções para todos. então, por que 
não estender isso aos nossos pets? Quem possui 
um cachorrinho sabe como ele entra para o círculo 
familiar e como nos envolvemos emocionalmente 
com eles. Queremos o melhor para eles. com isso, 
o Brasil se tornou, em 2020, o segundo maior mer-
cado para produtos pet no mundo! assim, pense 
no tamanho de mercado à disposição do food ser-
vice, se aplicado aos produtos alimentícios para 
pets. incluir a alimentação natural e outros pro-
dutos para esse público é sim muito estratégico e 
visionário”, afirma.

atualmente, o portfólio da Banquete pet é com-
posto por uma “Linha de alimentação natural com 
6 sabores diferentes: carninha de panela; escon-
didinho de frango; risotinho de carne; Tropeirinho 
de Minas, Mexidão Mineiro e arrozinho de forno. 
os benefícios de todos esses produtos são vários, 
como o aumento da imunidade do cãozinho, redu-
zindo doenças e tratamentos; ampliação do tempo 
de vida; melhor hidratação do cachorro; melhor ab-
sorção dos nutrientes pelo organismo; por absorver 
mais, o cachorrinho faz menos cocozinho e com 
menos odor; sem corantes, químicos e conservan-
tes; pelos mais bonitos e com menos cheiro, redu-
ção do mau hálito; mais energia e disposição para 
brincar; melhor controle do peso do cachorro, sen-
do, inclusive, ideal para tratamento de cães obesos; 
balanceamento perfeito de proteínas, carboidratos, 
legumes e suplementação com carga nutricional 

ideal para a saúde deles; por ser produzida no cozi-
mento a vapor, retém a maior parte dos nutrientes, 
deixando o alimento muito mais saudável; e maior 
prazer de degustação para o cachorrinho. o Ban-
quete pet inovou o mercado em diversos aspectos, 
pois utilizamos uma embalagem plástica de 200g, 
prática e segura no lugar dos tradicionais saqui-
nhos que acabam prejudicando a experiência de 
degustação do animal e dando uma aparência ruim 
ao produto. oferecemos também ótimo custo-be-
nefício, com qualidade superior e valores menores 
que as marcas mais conhecidas; não estocamos 
ingredientes, carnes e legumes são comprados se-
manalmente e produzidos imediatamente; não es-
tocamos produtos finais por mais de 5 dias; através 
de um formulário, onde o cliente insere os dados 
do cachorrinho, calculamos a quantidade ideal de 
alimentação natural diária de forma que o cliente 
compre a quantidade necessária para uma dieta 
saudável e equilibrada para seu pet; e gostamos 
de falar com nossos clientes. o formulário citado 
é respondido por Whatsapp, o que torna a relação 
mais próxima, nos permitindo colher facilmente in-
formações importantes para a evolução de nossos 
produtos e serviços”, enfatiza.

por fim, Meireles alerta que trabalhar com ali-
mentação de pets requer cuidados especiais que 
devem ser observados com atenção pelo empre-
sário food service que também optar por trabalhar 
com essa crescente demanda de consumo espe-
cializado. “em primeiro lugar, há vários alimentos 
e temperos que não podem ser ministrados aos 
cães, pois eles podem causar problemas graves 
de saúde. além disso, todos os cuidados são ne-
cessários, assim como na alimentação humana: 
higienização do local de produção, vestimenta 
adequada da equipe de produção, o congelamento 
adequado dos produtos e um delivery ágil na en-
trega. nós, além de tudo isso, também investimos 
nas mídias sociais e 92% de nossos clientes to-
maram conhecimento do Banquete pet por meio 
delas. o processo é simples. o cliente acessa o 
site e realiza sua compra facilmente, em crédito, 
débito ou pix. rapidamente, entramos em contato 
por Whatsapp para auxiliar no cálculo da quanti-
dade ideal diária para o cachorrinho e para agen-
dar a entrega, que ocorre em até 48 horas. Temos 
ainda os planos de assinatura para 20, 30, 50 e 100 
potinhos de 200g por mês. o cliente pode esco-
lher pela assinatura mensal, trimestral ou semes-
tral, recebendo descontos em sua mensalidade. 
agendamos um dia de entrega e ele pode dividir 
as entregas quinzenalmente, caso não tenha mui-
to espaço no congelador. estamos, inclusive, pla-
nejando lançar uma linha de petiscos no início de 
junho deste ano para cães e estamos nos prepa-
rando para lançar a alimentação natural para gati-
nhos também, mas sem previsão ainda. Lembrem-
se: produtos alimentares para pets constituem um 
mercado gigante no país. É um mercado que se 
mantém forte nas crises”, reforça.
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Para acessar o conteúdo basta 
apontar a câmera do seu celular 
para o QR code ao lado e abrir o 
link ou acesse:
https://www.rational-online.co
m/pt_br/lp/grlogin/

quando o 
MUNDO
virou de cabeça paraBAIXO

Operadores do foodservice 
precisam dar mais atenção 
a comida saudável

Basta ler qualquer relatório das atuais tendências no setor 
alimentar e é provável que encontre três assuntos principais: 
necessidades dietéticas com ênfase em opções sem glúten; 
alimentos de base vegetal e o crescimento exponencial dos 
hambúrgueres sem carne; e bowls de todos os tipos (poke, açaí, 
Buddha), entre outros. Veja o material que preparamos para você 
no QR abaixo.
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comida chinesa na 
“contramão” da pandemia

Empresários relatam como aproveitaram o momento de crescimento 
do canal delivery para incrementar os seus negócios
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com o abre e fecha de bares e restaurantes 
nas principais capitais do Brasil devido aos 
efeitos da atual pandemia da covid-19, os 
gastos com os principais aplicativos de en-

tregas de comidas cresceram 149% em 2020, con-
forme aponta estudo da Mobills, startup de gestão 
de finanças pessoais. a pesquisa analisou as des-
pesas de mais de 46 mil usuários entre os meses de 
janeiro e dezembro do ano passado.

ainda de acordo com o mesmo estudo, dezembro 
foi o mês que registrou o número mais alto de des-
pesas, somando r$ 2.184.752,54 em gastos com 
aplicativos delivery. comparado com o mês de mar-
ço, pico da pandemia e de maior queda nas despe-
sas por aplicativo no Brasil, o aumento foi de 187%.

Bowl Frango Crispy, um 

dos pratos mais vendidos 

na rede China In Box
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de olho no Mercado

De olho no aumento do mercado de delivery, donos 
de restaurantes e de redes de comida chinesa, esco-
lheram investir no canal, como forma de buscar cres-
cimento mesmo em período de crise. o grupo Trend-
foods, formado pelas redes china in Box e Gendai, com 
quase 30 anos de mercado, é um destes exemplos.

por causa especificamente dos efeitos da pan-
demia no mercado food service, a empresa am-
pliou o cardápio de entregas, além de aperfeiçoar o 
tempo e elevar o número de equipes para o atendi-
mento. “alcançamos uma alta de 30% nas entregas 
durante o período”, detalha o presidente do Grupo 
Trendfoods, carlos sadaki.

sadaki explica que, durante esse período de 
pandemia, houve uma aceleração no planejamen-
to para o crescimento das unidades. “Houve uma 
expansão. Desde 2020, uma unidade física china 
in Box pode comportar até cinco dark kitchens de 
cozinhas diversas. a princípio, foram lançadas as 
dark kitchens Gokei e owan de comida asiática”, 
conta.

Dark Kitchen é uma estrutura de cozinha, equipe 
e logística de uma marca já estabelecida e utiliza-
da para outras novas marcas apenas para o serviço 
delivery e com pedidos feitos via marketplace. Uma 
unidade física china in Box pode ter até cinco dark 
kitchens de cozinhas diversas. a princípio (no gru-
po), foram lançadas as dark kitchens Gokei e owan 
de comida asiática.

cresciMento e tradição

 pioneiro no sistema delivery no Brasil, o presi-
dente do grupo Trendfood acredita que a gastrono-
mia chinesa é uma alternativa para o consumidor e 
o delivery uma facilitação. “a pandemia, com cer-
teza, reafirmou o papel do consumo ‘em casa’, mas 
acreditamos em uma realidade equilibrada entre 
vendas presenciais e digitais para o futuro”, ressal-
ta sadaki.

apesar do cenário atual, o grupo Trendfood espera 
um crescimento médio de 5% para a marca china in 
Box, e de 50% para o conglomerado de dark kitchens. 
sobre o china in Box, o faturamento de 2020, por 
exemplo, foi de aproximadamente r$ 340 milhões, 
enquanto as dark kitchens movimentaram r$ 32 mi-
lhões. “Também consolidamos 144 lojas físicas da 
rede chinesa, imersas entre as 208 dark kitchens de 
nosso grupo”, completa o presidente do grupo.

os pratos de maior saída do china in Box tam-
bém são os itens mais tradicionais do restaurante, 
de acordo com sadaki. Hoje, os pratos mais popu-
lares são: rolinhos primavera, Yakissoba clássico, 
frango xadrez e Bowl frango crispy.

tradição faMiliar x tecnoloGia

Localizado em um dos pontos mais tradicionais 
do rio de janeiro, na Barra da Tijuca, o restauran-
te china Town, há 29 anos, mantém a tradição e o 
sabor da comida chinesa. com a pandemia da co-
vid-19, o espaço teve que passar por várias adapta-
ções para não ter que fechar as portas de vez.

a proprietária do empreendimento, Helena chen, 
conta que a tradição teve que dar lugar a tecnolo-
gia. “priorizamos a tradição. Toda a comida é feita 
conforme a nossa origem chinesa e, com a pande-
mia, tivemos que adotar um novo atendimento para 
que pudéssemos atender a nossa clientela”, conta.

no início, a empresária chegou a pensar em cor-
tar funcionários, mas, com a implementação do 
delivery e com o aumento das vendas, teve que 
aumentar o número de colaboradores. “além de 
me cadastrar em um aplicativo especializado em 
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entrega de comida, tive que contratar alguns mo-
toboys para ajudar na demanda, que está ficando 
cada vez maior”, detalha chen.

a empresária relembra que, além de atender os 
cariocas, muitos clientes eram turistas e que, com 
a pandemia, ocorreu uma queda de 30% na receita. 
no entanto, com a chegada do delivery, houve um 
acréscimo de 80% dos lucros. “não posso reclamar. 
conseguir manter meus funcionários e o meu esta-

belecimento. Tem muita gente aqui no rio e em ou-
tros lugares do país que, infelizmente, tiveram que 
fechar as portas”, desabafa.

os pratos favoritos do china Town, de acordo 
com a empresária chen, é o porco no vapor à moda 
chinesa e o pão chinês. “Todos são feitos de forma 
artesanal e manual como manda a nossa tradição”, 
finaliza a empresária.

aplicativo próprio e Whatsapp

Há 24 anos na Zona oeste de são paulo, capital, 
o tradicional restaurante sun china é outro esta-
belecimento food service que deu a volta por cima 
na crise provocada pela pandemia por meio do ser-
viço de entrega em domicílio, mas de forma inde-
pendente. enquanto alguns donos de restaurantes 
tiveram que ‘rebolar’ se adaptarem ao delivery por 
meio dos conhecidos marketplaces, o empresário 
elidio Biazini divide que optou por investir ainda 
mais no próprio aplicativo para fazer a entrega dos 
seus produtos. “antes da pandemia, eu já tinha meu 
próprio aplicativo, mas resolvi investir mais. assim, 
aumentamos o número de funcionários e entrei em 
uma empresa terceirizada de aplicativo de comida 
para expandir a área de atendimento”, partilha.

além dos aplicativos, as vendas pelo Whatsapp 
também cresceram no sun china, o que estimulou 
ainda mais contratações. “Mesmo de portas fecha-
das para os clientes presenciais, tivemos que re-

Frango Xadrex do Sun China
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Carlos Sadaki, presidente do Grupo TrendFoods
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forçar a equipe da cozinha porque a demanda de 
pedidos aumentou muito e, para atender mantendo 
a qualidade, fizemos esse reforço”, explica o em-
presário.

Biazini acrescenta ainda que, neste período de 
pandemia, o crescimento registrado no seu restau-
rante foi de 30%, mesmo nessa fase de abre e fecha. 
“estamos localizados em uma zona mista da cidade 
de são paulo, onde há muitos escritórios e residên-
cias e a demanda é muito grande”, avalia.

por fim, Biazini revela que, para manter o padrão 
de qualidade, alguns pratos pouco pedidos no sun 
china foram retirados do cardápio. “principalmente, 
aqueles mais caros ou de pouca saída até menos 
para economizar”.

e você? como anda fazendo para superar a crise 
social e econômica provada pela atual pandemia de 
covid-19 em relação ao seu negócio food service? 
caso queira contar a sua história, mande e-mail 
para redacao@redefs.com.br.
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iFood impacta 300 mil pessoas 
por meio da oferta de cursos 

de capacitação
Após atingir essa marca, app irá ampliar a formação em gestão 

para restaurantes parceiros
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o ifood, referência em delivery online de comida na 
américa Latina com 60 milhões de pedidos mensais, 
acaba de anunciar que conseguiu impactar 300 mil pes-
soas por meio da oferta de cursos de capacitação. além 
disso, após atingir essa marca, o app promete ampliar a 
formação em gestão para restaurantes parceiros.

De acordo com comunicado da assessoria 
de imprensa do aplicativo, o foco dos cursos de 
capacitação ofertados pela empresa é propiciar 
“formação para parceiros da plataforma, como 
donos de restaurantes, funcionários dos estabe-
lecimentos e entregadores. a meta é alcançar 10 
milhões de pessoas até 2025 e, para dar conti-
nuidade à essa iniciativa, a empresa se une com 

coMo irÁ funcionar a 2ª edição do 
“curso de apoio à Gestão de restau-
rantes”?

a segunda edição do “curso de apoio à Gestão de 
restaurantes” irá funcionar “de forma gratuita aos es-
tabelecimentos e seus funcionários com o objetivo de 
aprimorar e desenvolver novas habilidades exigidas 
pelo mercado atual. os temas disponíveis auxiliam 
como operar melhor no delivery e fidelizar os clientes, 
além da gestão da receita do negócio. o grande dife-
rencial são os renomados empreendedores, especia-
listas no tema e profissionais que desenvolveram os 
conteúdos e que atuam nas mais diversas áreas liga-
das ao mercado de alimentação”, detalha a assessoria.

coMo fazer a inscrição?

para fazer a inscrição na segunda edição do 
“curso de apoio à Gestão de restaurantes”, basta 
entrar no site ifood.conquer.com.br.

ifood e sesi

a parceria entre ifood e sesi já impactou mais 
de 45 mil entregadores parceiros do app. “as tri-
lhas são divididas em pilares técnicos e compor-
tamentais para a vida profissional e pessoal dos 
entregadores, e incluem temas como organização 
e planejamento, comunicação e atendimento ao 
cliente, finanças pessoais e orientações para uma 
vida saudável. os programas também compreen-
dem conteúdos de primeiros socorros, direção de-
fensiva, manutenção da moto e epis (equipamento 
de proteção individual)”, informa a assessoria.

outras forMações

atualmente, o ifood também oferece outros tipos de 
formações, além dos programas para parceiros, como 
o programa desenvolvido com a cubos academy, que 
já conta com 19 mil inscritos. “a parceria oferece 120 
bolsas de estudo integrais para formar desenvolvedores 
juniores da periferia. a turma será escolhida com base 
nos critérios: i) renda familiar per capita igual ou inferior 
a 1,5 salário mínimo, ii) 50% mulheres, iii) 50% negros, 
iv) 30% parceiros ifood, v) 15% residentes de salvador. 
Também serão priorizadas pessoas trans, pessoas com 
deficiência (PCD) e estudantes que estejam cursando 
ou tenham concluído o ensino médio em escola pública. 
as pessoas não selecionadas para esse programa terão 
a oportunidade de realizar outros cursos do ifood”.

e, para atingir alunos e professores da educação 
pública, “o ifood apoia o aprendizap, que oferece 
trilhas de aprendizado gratuitas pelo Whatsapp. a 
iniciativa já atingiu mais de 200 mil professores e 
alunos do ensino fundamental e médio, e conta com 
conteúdos desenvolvidos com parceiros especiali-
zados, como a fundação 1bi e fundação Lemann. o 
ifood está investindo na expansão do aprendizap 
para que as trilhas de aprendizado sejam imple-
mentadas em parceria com a secretaria de educa-
ção estadual de são paulo”, finaliza a assessoria.

cursos de capacitação oferecem um apoio prático 
a esses negócios e não mediremos esforços para 
auxiliar esses estabelecimentos de forma relevan-
te para atravessarem esse período desafiador por 
causa da pandemia”, garante.

citron complementa ainda que, “além da inicia-
tiva para restaurantes, fundamental para apoiar 
nossos parceiros neste momento desafiador, o ob-
jetivo do ifood é levar educação para 10 milhões 
de pessoas contemplando todos os públicos que 
compõem o ecossistema de educação:  entregado-
res, funcionários de estabelecimentos cadastrados 
no ifood, profissionais de tecnologia, alunos e pro-
fessores de educação pública. por isso, buscamos 
parcerias estratégicas para nos ajudar nessa jorna-
da como sesi, cubos academy, fundação 1bi, proa, 
reprograma, resilia e seBrae”, destaca.

a escola conquer e promove a segunda edição do 
“curso de apoio à Gestão de restaurantes”, que é 
100% digital e gratuito e visa contemplar parcei-
ros em todo o Brasil, oferecendo soluções estra-
tégicas para o negócio, desde trilhas que falam 
sobre gestão de finanças, novo comportamento 
de consumo, tendências em marketing digital, en-
tre outras”, divulga.

em entrevista à rede food service, renata ci-
tron, Head de educação do ifood, comentou que “na 
primeira edição deste curso, tivemos a participação 
de cerca de 50 mil pessoas entre donos de restau-
rantes, familiares que compõem o negócio e fun-
cionários dos estabelecimentos. entendemos que 
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sorvetes instagramáveis:
uma boa aposta nos atuais 

tempos de crise devido à 
pandemia de covid-19

Empresários do ramo garantem que as mídias sociais podem 
ajudar a alavancar as vendas do setor que já movimenta cerca 

de R$ 13 bilhões por ano no Brasil
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De acordo com a associação Brasileira das 
indústrias e do setor de sorvetes (aBis), 
o setor de sorvetes no Brasil movimenta 
anualmente em torno de r$ 13 bilhões por 

ano, sendo que a região sudeste é a maior consu-
midora do produto, que, hoje, já não é mais ape-
nas uma sobremesa e sim um alimento. o consu-
mo nessa região do país, por exemplo, é de 52% 
de toda a produção nacional, seguida pela região 
nordeste (19%), sul (18%), centro-oeste (9%) e 
norte (5%). além disso, estima-se que, atualmente, 
o setor é composto por 92% de micro e pequenas 
empresas, que geram 100 mil empregos diretos e 
200 mil indiretos.

em meio a um mercado tão promissor, a concor-
rência, naturalmente, é acirrada, o que faz com que 
os empresários do ramo procurem, a cada dia mais, 
se diferenciarem, como é o caso da recente ‘onda’ 
dos sorvetes instagramáveis. ou seja, aqueles cuja 
aparência é um dos principais fatores para conse-
guir o real destaque nos perfis das sorveterias no 
instagram, mídia social com mais de 1 bilhão de 
usuários ativos e que já é uma das favoritas en-
tre os brasileiros. prova disso é que uma pesquisa 
realizada pela opinion Box diz que o Brasil é o 2º 
país em número de usuários no instagram, fican-
do atrás apenas dos estados Unidos. além disso, 
o estudo aponta que 84% dos brasileiros entram 
no instagram pelo menos uma vez por dia e, des-
de o começo da atual pandemia de covid-19, o uso 
da mídia social aumentou bastante, uma vez que 
72% da população brasileira passou a usá-la mais 
nesse período, sendo que 52% faz uso dessa rede 
para descobrir produtos ou serviços para compra. 
ou seja, uma boa aposta para os empresários food 
service nos atuais tempos de crise, não é mesmo?

pioneirisMo Que inspira

De olho nas mudanças dos hábitos alimentares 
e comportamentais dos brasileiros e nas atraentes 
ferramentas do instagram, que permitem o compar-
tilhamento de fotos e vídeos entre seus milhares de 
usuários ao mesmo tempo, inclusive, com uso de 
filtros diversos, Manoel Lima, de 38 anos, publici-
tário e fundador da Dona nuvem, trabalha com sor-
vetes instagramáveis há quase quatro anos. com 
isso, desde então, vem inspirando outros empresá-

rios do ramo a também inovarem quando o assunto 
é a aparência dos sorvetes. “acho que fomos a pri-
meira marca do Brasil a apresentar esse conceito 
de sorvetes instagramáveis. fundei a empresa em 
2017 e, desde então, temos inovado não só nos sor-
vetes, mas em outros produtos, como a atmosfera 
de loja, atendimento e delivery. começamos com os 
sorvetes com nuvem. Depois, entramos com cas-
quinhas decoradas, milkshakes temáticos, bolos 
inusitados e, na última páscoa, lançamos um ovo 
nuvem recheado com chocolate. a marca foi fun-
dada com a intenção de oferecer aos clientes um 
momento mágico e divertido no dia. além de sorve-
tes, a ideia sempre foi oferecer produtos instagra-
máveis e divertidos. por isso, assinamos a marca 
com ‘invenções adocicadas’. atualmente, somos 
seis lojas, sendo cinco no Brasil e uma em angola, 
Luanda. além disso, estamos em busca de franque-
ados em todo o Brasil e com muitas novidades para 
lançar, seja quando pudermos retomar, seja no tem-
po certo dentro do nosso site”, convida.

para Lima, “as mídias sociais são um caminho 
sem volta para as vendas e relacionamento com os 
consumidores. percebemos que o instagram ainda 
tem um papel muito forte de influência e vendas, 
mas o TikTok tem se mostrado uma ótima ferra-
menta também. o segredo talvez esteja em enten-
dermos que não adianta apenas colocar as ima-
gens nas mídias sociais, é preciso dedicar tempo 
e atenção a todos que seguem e interagem com as 
publicações para que o engajamento seja real. cos-
tumamos dizer que nossos clientes são atraídos 
pelo visual do produto e, ao chegarem às nossas 
lojas, recebem um positivo impacto da atmosfera. 
Quando escolhem os produtos e consomem, des-
cobrem mais surpresas: qualidade e sabor são in-
dispensáveis. nossos produtos são fabricados em 
cada loja, todo dia, de forma artesanal e com ingre-
dientes naturais. os sorvetes especiais e veganos 
têm, em média, 60% de fruta in natura ou polpa de 
frutas. isso faz muita diferença!”, ressalta.

coMo definir se uM sorvete é insta-
GraMÁvel?

segundo cristiane pinheiro Lima Temporão, de 
49 anos, engenheira Química, Mestre cervejeira e 
sócia-Diretora da marca Lullo Gelato, para um sor-

Uma das delícias Instagra-

máveis da sorveteria Dona 

Nuvem 
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vete ser instagramável ele precisa “despertar o de-
sejo, comunicar muito em um objeto, ambiente e na 
experiência criada por uma composição de vários 
elementos, além da necessidade de compartilhar 
esse momento de uma forma especial. ou seja, um 
sorvete instagramável é aquele que se insere nes-
se contexto e que tem uma história para contar”, 
explica.

a empresária conta que “a Lullo Gelato trabalha 
com gelatos instagramáveis desde sempre, muito 
antes de existir tal definição. na verdade, nosso 
gelato vai muito além de ser instagramável. Talvez, 
em um momento futuro, seja possível compartilhar 
em mídias sociais a experiência multissensorial 
que nossos clientes têm ao saborear um gelato da 
Lullo. Quando as mídias sociais puderem expres-
sar uma experiência muito além da visual e auditi-
va, somando a ela elementos olfativos, de paladar 
e tato, aí sim, talvez, teremos um adjetivo capaz de 
qualificar, com propriedade, a experiência de um 
gelato da Lullo. no entanto, as mídias sociais têm 
sim muita relevância na comunicação e interação 
com nossos clientes, auxiliando a entendermos o 
que é valor para cada um deles. a Lullo Gelato tem 

em sua característica a inovação e nossos clientes 
são parte de nosso processo criativo, pois, com sua 
ajuda, criamos novos sabores, novas cores, novas 
texturas, novos nomes. enfim, ousamos de uma 
forma sempre divertida e surpreendente,” afirma.

coMo trabalhar coM sorvetes ins-
taGraMÁveis?

ao entender o que é um sorvete instagramável 
e como já é mais do que uma tendência, você deve 
estar se perguntando: como trabalhar com sorvetes 
instagramáveis?

conforme Lima, da Dona nuvem, o segredo está 
em procurar “ser único, criativo e tentar conectar 
o visual do seu produto ao Dna da sua marca. na 
Dona nuvem, a gente procura contar histórias com 
nossos produtos. acho que é isso que faz a dife-
rença para o cliente. além disso, nas postagens no 
instagram, temos uma estratégia de uso de # para 
cada post. o que elas costumam trazer é sempre 
mais visualização de pessoas que não estavam 
na página e, consequentemente, aumentam a des-
coberta da marca. isso faz com que aumentemos 

nossa base de seguidores mas, principalmente, que 
mais pessoas acessem e interajam com nosso per-
fil”, indica.

já Temporão, da Lullo Gelato, esclarece que “a 
imagem é reflexo do que acreditamos. Hoje, não há 
espaço para ter um belo discurso, distante da prá-
tica. para nós, tudo isso é muito natural. Quando 
algo sai diferente do que planejamos, quando foge 
da experiência que, com tanto carinho, preparamos 
a nossos clientes, enfrentamos as questões com 
seriedade, profissionalismo e humildade, pois so-
mente estando abertos para ouvir é que podemos 
sempre, a cada dia, melhorar. portanto, a dica é ter 
características próprias que o conectem com sua 
clientela, pois, para ser instagramável, é preciso ir 
muito além do produto”, orienta.

Mercado de sorvetes instaGraMÁveis

apesar do segmento de sorvetes instagramá-
vel estar em alta, Lima, da Dona nuvem, pondera 
que estamos “vivemos um dos maiores desafios 

do setor como um todo. sem dúvida, todas as em-
presas do segmento viram seu faturamento sofrer 
um pouco por causa da atual pandemia e, assim 
como fizemos aqui, foi preciso reinventar. na Dona 
nuvem, por exemplo, lançamos o kit de ‘monte sua 
nuvem’ em casa e disponibilizamos nossas linhas 
de bolos, doces, presentes e chocolates de forma 
mais intensa”, relata.

Temporão, da Lullo Gelato, complementa que “o 
mercado de sorvetes sofreu em razão das restri-
ções, como todos os outros ramos alimentícios que 
têm, como parte expressiva de seu negócio, o aten-
dimento aos clientes na loja. por outro lado, foi uma 
oportunidade de fortalecer um novo canal, o deli-
very, que passa a integrar de forma mais expres-
siva o nosso portfólio. ao término das restrições, 
esperamos uma forte retomada, pois, além de agre-
gar o delivery, a Lullo Gelato possui características 
muito especiais, como suas mesinhas externas e 
seu ambiente diferenciado, que privilegiam aquilo 
que todos nós mais precisamos: um momento para 
compartilhar, com quem é especial”, prevê.

Lima, Publicitário e fundador da Dona Nuvem

Cristiane Temporão, Sócia-Diretora da Lullo Gelato
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Gastronomia e 
sustentabilidade?

É com a redes da Maré!
conheça a instituição da sociedade civil em que a importância da 

gastronomia na dinâmica social é trabalhada por meio de diferentes projetos
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Gastronomia e sustentabilidade? o que essas 
duas palavras e seu significados e significâncias 
têm em comum? na redes da Maré, instituição da 
sociedade civil em que a importância da gastro-
nomia na dinâmica social é trabalhada por meio 
de diferentes projetos, tudo!

instalada no conjunto de favelas da Maré, no 
rio de janeiro, capital, desde 1997, a instituição, 
hoje, só na área da gastronomia, comporta os 
projetos Maré de sabores, Buffet Maré de sabo-
res, sabores e cuidados e o festival comida de 
favela. Todos esses criados com o objetivo de 
“estimular a melhoria da qualidade da alimenta-
ção e, consequentemente, de vida dos moradores 
da Maré. assim como, criar uma cultura de em-

preendedorismo na Maré, fomentar e potenciali-
zar a qualidade dos serviços do setor de alimen-
tos e bebidas no bairro Maré”, explica Mariana de 
oliveira aleixo, de 33 anos, Doutora e Mestre em 
engenharia de produção, graduada em Gastrono-
mia e a coordenadora da casa das Mulheres da 
Maré, local que abriga o Buffet Maré de sabores, 
e do Maré de sabores.

em entrevista exclusiva à nossa reportagem, alei-
xo explicou como cada um desses projetos funciona, 
além de revelar como a atual pandemia de covid-19 
fez com que as temáticas trabalhadas já alguns anos 
pela redes da Maré ganhassem ainda mais relevân-
cia sobre o papel da gastronomia na dinâmica social, 
“que tornou-se hoje em dia um tema relevante no âm-
bito do desenvolvimento territorial, já que o direito à 
uma alimentação adequada, a soberania alimentar 
e nutricional consiste no acesso físico e econômico 
de todas as pessoas aos alimentos e aos recursos 
de forma contínua. Trabalhar a gastronomia na Maré 
tem como motivação a reflexão sobre as possibili-
dades dos moradores construírem uma relação com 
a alimentação para além de seu sentido fisiológico 
e novas possibilidades para a sua prática a fim de 
construir e perseguir caminhos no campo do conhe-
cimento, bem como no exercício dessa profissão”, 
elenca.

Maré de sabores

 De acordo com aleixo, “o projeto Maré de sabores 
foi criado em 2010, a partir da demanda de mães de 
alunos do ciep operário Vicente Mariano, na Baixa 
do sapateiro, onde redes da Maré atua com proje-
tos do eixo educação. nas reuniões promovidas pelo 
projeto, as mães apresentaram o interesse na quali-
ficação profissional em Gastronomia e a necessida-
de de construir uma nova relação com o alimento e 
novos hábitos alimentares para as suas famílias. a 
partir disso, o Maré de sabores nasceu e passou a 
desenvolver cursos de Gastronomia voltados desde 
o contato mais básico ao mais sofisticado com esse 
universo, divididos em dois módulos – básico e avan-
çado -, sempre pautados a partir de uma culinária 
mareense. além disso, o curso discute a importância 
da higiene na manipulação dos alimentos, na produ-
ção de gêneros até a venda para o consumidor, com 
cursos de empreendedorismo. o curso de gastrono-
mia qualifica suas participantes a trabalhar como 
cozinheiras, mas, principalmente, a abrirem seus pró-
prios negócios, de forma individual ou coletiva, pro-
movendo o aumento de sua renda. com duração de 
oito meses, o curso oferece, além das aulas de Gas-
tronomia, oficinas de Gênero e Cidadania, em que as 
alunas são encorajadas a refletir sobre autonomia, 
autoestima e o papel que ocupam na sociedade. ao 
longo de onze anos, o Maré de sabores já formou 
mais de 800 mulheres de todas as comunidades da 
Maré e possibilitou a entrada de várias delas no mer-
cado de trabalho”, apresenta.

Mariana Aleixo com participantes do projeto Maré 
de Sabores, que já formou mais de 800 mulheres 

de todas as comunidades da Maré no RJ
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buffet Maré de sabores

o Buffet Maré de sabores é um projeto que surgiu 
após o Maré de sabores, sendo, inclusive, considera-
do uma evolução do mesmo, uma vez que, segundo 
Aleixo, “a qualificação profissional do Maré de Sa-
bores foi sendo ampliada com a vertente de geração 
de trabalho e renda e, com isso, foi criado o Buffet 
Maré de sabores, que é formado por mulheres que 
já foram certificadas pelas oficinas e que, hoje, in-
tegram um coletivo que oferece serviço de catering 
para instituições parceiras da rede, como universi-
dades e demandas privadas. Dessa forma, as mulhe-
res são remuneradas por seu trabalho direto, o que 
lhes proporciona um aumento de renda e autonomia 
econômica, muitas vezes, quebrando o ciclo de de-
pendência financeira que pode perpetuar a violência 
doméstica vivida por algumas delas. em ambos os 
casos, é notável a melhora de suas condições de vida 
para além do aspecto financeiro. O grupo é reforçado 
enquanto coletivo e, individualmente, essas mulheres 
se sentem valorizadas em sua comunidade, autôno-
mas e cientes de seus direitos. parte do potencial 
do trabalho do Buffet Maré de sabores deve-se pelo 
fato da Maré ter em sua base de origem famílias nor-
destinas e sua aproximação afetiva com a culinária. 
com isso, o buffet realiza um trabalho que valoriza a 
diversidade da gastronomia da Maré como um fazer 
artístico e cultural. além disso, no cardápio do Buf-
fet Maré de sabores, temos como princípio oferecer 
produtos que promovam 5 fatores ,sendo o 1) Hábi-

tos alimentares conscientes e saudáveis; 2) aprovei-
tamento integral dos alimentos e não utilização de 
produtos ultra processados; 3) produção artesanal 
de produtos; 4) preferência por produtos in natura e o 
uso de alimentos orgânicos; e 5) resgatar e promover 
a cultural alimentar local com a inclusão de receitas e 
ingredientes tradicionais da Maré”, detalha.

Desde 2010, o Buffet Maré de sabores já produ-
ziu mais de 2000 eventos, entre coffee break, brunch, 
almoço, coquetel, jantar e alimentação terceirizada 
para empresas. com isso, já atendeu mais de 50 mil 
convidados e gerou renda direta para mais de 120 fa-
mílias da Maré.

sabores e cuidados

o projeto sabores e cuidados é fruto dos efeitos 
da atual pandemia de covid-19, uma vez que, “com 
a suspensão das atividades comerciais não essen-
ciais no rio de janeiro, decorrentes das políticas de 
enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, o 
eventos do Buffet Maré de sabores foram cancelados 
e, como consequência, provocou para muitas dessas 
mulheres envolvidas nas atividades do Buffet – em 
sua maioria, únicas responsáveis pelo sustento de 
lares e famílias –, a suspensão das atividades remu-
nerativas. assim, como uma solução para essa nova 
condição do Buffet, nos aproximamos do espaço nor-
mal, equipamento da redes da Maré que acolhe pes-
soas em situação de rua que fazem uso abusivo de 
álcool e drogas. o atendimento e acompanhamento 

mais próximo desses usuários, no período da pan-
demia, é ainda mais crucial para o enfrentamento da 
rápida disseminação do vírus, já que a população em 
situação de rua está, nessa conjuntura, ainda mais 
vulnerável e exposta ao contágio da doença. para 
tanto, garantir a essa população acesso à segurança 
alimentar, refeição saudável, água e material de higie-
nização é uma forma de mitigar os riscos aos quais 
está exposta, além de contribuir para o fortalecimento 
das condições imunológicas desses usuários já com 
quadros de saúde consideravelmente debilitados. as 
realidades diárias e coletivas dos projetos Maré de 
sabores e espaço normal fez surgir, então, o sabo-
res e cuidados, um projeto integrante da campanha 
‘Maré diz não ao coronavírus’, com a qual se garan-
te a produção e distribuição de refeições diárias para 
pessoas em situação de rua da Maré, além de prover 
renda fixa paras as dezoito mulheres envolvidas as 
quais levam renda para um total de 54 familiares”, es-
clarece aleixo.

a coordenadora da casa das Mulheres da Maré e 
do Maré de sabores divide ainda que “com a produ-
ção e entrega das refeições, foi possível entender o 
desafio que é produzir, diariamente, 300 refeições em 
formato de quentinhas e distribui-las para a popula-
ção de rua da Maré. a produção de alimentos acon-
tece na cozinha da casa das Mulheres da Maré, com 
licença sanitária para a produção e distribuição de 
alimentos no formato de catering. a experiência des-
sa campanha nos fez refletir e elaborar que o acesso 
à alimentação adequada e de qualidade é um direi-
to que não foi estabelecido nas favelas e periferias e 
desenvolver um projeto com essa frente na casa das 
Mulheres da Maré é uma forma estrutural de enfrentar 
as questões sociais no que se refere às demandas de 
cuidados e de acesso aos serviços dos moradores da 
Maré. em 2020, produzimos 65.000 refeições, que fo-
ram distribuídas para a população em situação de rua 
na Maré como prática de redução de danos e acom-
panhamento dessa população no período de nove 
meses e também como maneira de gerar trabalho e 
renda para dezoito mulheres envolvidas na produção 
das refeições e as engajar no desenvolvimento terri-
torial da Maré. É relevante observar que a evolução do 
covid-19 no corpo está, muitas vezes, relacionada às 
situações de saúde anteriores à infecção, o que torna 
central o debate sobre segurança alimentar e acesso 
à alimentação de qualidade no contexto pandêmico 
como forma de cuidado e prevenção. a distribuição 
das refeições continua neste ano 2021. e, hoje, em 
parceria com outro projeto da redes da Maré, o cone-
xão saúde, que promove acesso à testagem gratuita 
do vírus para moradores da Maré, o Maré de sabores 
acompanha e garante a alimentação saudável ao pro-
duzir refeições para os moradores identificados com 
positivo para o coronavírus e seus familiares, totali-
zando, até abril, 8 mil refeições”, contabiliza.

festival coMida de favela

o festival comida de favela é, literalmente, um even-
to gastronômico da Maré ao “estimular e evidenciar a 
cultura de empreendedorismo de gastronomia na co-

munidade, valorizando a culinária tradicional e a cria-
tividade dos pratos locais, além da gerar reflexão sobre 
o direito à cidade, à livre circulação e ao intercâmbio de 
experiências. o evento teve a sua primeira amostra em 
2015, quando 16 estabelecimentos formais e informais 
existentes entre as 16 comunidades que formam a Maré 
e atuam no ramo da gastronomia foram selecionados. 
na época, os bares e restaurantes selecionados foram 
avaliados por um corpo de jurados composto por chefes 
de cozinha, professores, moradores e não moradores da 
Maré e pela coordenação do festival, seguindo os se-
guintes critérios: 1) Tradição e identidade do estabele-
cimento na Maré; 2) Localização dos estabelecimentos; 
3) Diversidade do prato proposto para o festival; 4) Dis-
ponibilidade do empreendimento e do empreendedor 
em fazer parte da proposta do festival e suas especi-
ficações; e 5) Qualidade da comida e estética do lugar”, 
relata aleixo.

É válido pontuar que, durante o festival comida 
de favela, os 16 estabelecimentos concorrem a pre-
miações em duas categorias, sendo comida de bar e 
comida de rua. além disso, os três pratos mais bem 
votados também são escolhidos pelos visitantes 
dos bares e restaurantes participantes, sendo que 
o público tem o papel “de definir as qualidades dos 
pratos oferecidos pelos estabelecimentos, incluindo 
a proposta dos pratos e as suas especificações sen-
soriais por meio da marcação na cédula de votação. 
no período do último festival, foram recolhidas 5 
mil cédulas de votação do público. com o festival 
comida de favela, é possível revelar o cotidiano da 
comunidade, enfrentando, desse modo, o conjunto 
de representações e ações distorcidas sobre quem 
são e como empreendem os moradores de territórios 
populares. nesse sentido, o festival comida de fa-
vela possibilita a construção, à longo prazo, do for-
talecimento de políticas públicas que promovam o 
desenvolvimento no setor de alimentação na Maré”, 
avalia a coordenadora.

aMplitude dos benefÍcios dos proje-
tos redes da Maré

atualmente, a redes da Maré já soma 20 anos de 
trabalho comprometido com o desenvolvimento ter-
ritorial da Maré e 10 com o potencial da alimentação 
para o desenvolvimento das questões sociais e am-
bientais dessa comunidade. e tudo isso por meio de 
uma metodologia de desenvolvimento e produção de 
projetos a partir de questões locais e das pessoas 
desse território. Sendo assim, fica a pergunta: qual 
é a atual amplitude dos benefícios dos projetos da 
redes da Maré, principalmente, quando o assunto é 
sustentabilidade?

nesse quesito, aleixo reforça que “o tema susten-
tabilidades é trabalhado na redes da Maré em uma 
perspectiva ampla, interdisciplinar e a partir de diver-
sas áreas que tangenciam o crescimento econômico, 
equidade social e a proteção do meio ambiente, o que 
é essencial à sobrevivência humana e ao acesso dos 
direitos básicos. entendemos a sustentabilidade de 
forma alinhada com os objetivos de Desenvolvimento 
sustentável (oDs) da onU e, de forma geral, o con-

Mariana Aleixo, Coordenadora da Casa das Mulheres da Maré 
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junto do trabalho da redes da Maré, inclusive, está 
completamente comprometido com os oDs 1, 10 e 17, 
entre outros”, pontua.

sobre os projetos em que a temática da alimen-
tação vem sendo constantemente trabalhada, a co-
ordenadora analisa que “oferecer cursos de quali-
ficação professional para as mulheres do território, 
entendendo que, quanto maior o nível de autonomia 
financeira, menor a incidência de relatos de violên-
cia, é muito importante. nesse sentindo, as nossas 
iniciativas de educação profissionalizantes também 
contemplam ações complementares de apoio para 
além da dimensão técnica da formação com o intuito 
de interferirem, de forma efetiva, nas trajetórias pro-
fissionais e existenciais de mulheres inseridas em 
contextos populares. a Maré possui um dos Índices 
de Desenvolvimento Humanos mais baixos da cida-
de do rio de janeiro e caracterizasse, também, pela 
manifestação cotidiana das diversas violências e vio-
lações de direitos no campo da educação e da saúde 
decorrentes das estratégias da política de seguran-
ça pública. em 2017, foram 41 operações policiais, 
45 dias sem postos de saúde e 35 dias com escolas 
fechadas. o conjunto desses dados apontam para a 
necessidade de desenvolver estratégias no campo 
da educação profissionalizante inseridas no contexto 
social e econômico local e voltadas especificamen-
te para mulheres. e é nesse contexto que o Maré de 
sabores, na casa das Mulheres da Maré, atua ao con-
tribuir para o desenvolvimento territorial por meio da 

ampliação de oportunidades e o fortalecimento do 
potencial profissional e existencial das moradoras da 
Maré. o Maré de sabores, cabe salientar, é um projeto 
inicialmente criado com o objetivo de ser uma forma-
ção profissional em Gastronomia, mas, ao longo do 
tempo, passou por diversas transformações e, hoje, 
conta com métodos mais sofisticados de impactar 
as mulheres. Hoje em dia, estamos muito compro-
metidas com todas as nossas pautas, sabemos que 
é urgente propor soluções e incidir em políticas pú-
blicas para combater à fome, que, com a pandemia 
de covidd-19, se agravou ainda mais no Brasil. essa 
mobilização de garantir segurança alimentar e saúde 
para as favelas no rio de janeiro e de todo o Brasil 
está acontecendo e é liderada pela sociedade civil, 
sendo executada por pessoas oriundas desses terri-
tórios. acreditamos que uma das formas de manter 
a sustentabilidade dessas ações é com investimento 
no protagonismo de agentes locais e acesso a recur-
sos para o desenvolvimento de projetos e pesquisas 
como forma de enfrentar o negligenciamento do esta-
do brasileiro com as populações de favela e um cami-
nho direto para comida chegar no prato da população 
mais vulnerável. na atual sociedade capitalista con-
temporânea, as mulheres historicamente vêm ocu-
pando diferentes lugares e funções. até hoje, elas são 
as principais responsáveis pelo trabalho doméstico 
e pelo cuidado com filhos e familiares. Além disso, 
vêm também ocupando também o mercado de traba-
lho e, por consequência, o número de domicílios cuja 
responsável financeira é a mulher vem aumentando 
vertiginosamente. portanto, muitas vezes encarando 
triplas jornadas, as mulheres ocupam diferentes pa-
péis sociais, lugares estratégicos para a transforma-
ção social. por isso, são uma das chaves para uma 
alimentação melhor”, indica.

resultados redes da Maré

só neste ano de 2021, a redes da Maré, que é uma 
instituição da sociedade civil que existe para tecer as 
redes necessárias para efetivar os direitos da popu-
lação do conjunto de 16 favelas da Maré, onde resi-
dem aproximadamente 140 mil pessoas em uma área 
de pouco mais de 4 km², já desenvolveu 45 projetos, 
sendo válido enfatizar que a instituição sempre busca 
desenvolver ações dentro de quatro eixos estruturan-
tes, que são chamados de Desenvolvimento Territo-
rial, Direito à segurança pública, acesso à justiça e 
acesso à educação. “essas temáticas foram esco-
lhidas por representarem direitos fundamentais que 
ainda precisam ser conquistados pela população da 
Maré. nosso entendimento é que, atuando a partir 
dessas áreas, atingiremos, em médio e longo prazo, 
demandas estruturais da Maré no campo da garantia 
de direitos básicos. Isso significa mais qualidade de 
vida, diminuição das desigualdades, superação das 
diversas formas de violência presentes no território 
e maior integração com a cidade. Todos os eixos de 
trabalho da redes da Maré têm como direcionamen-
to estratégico as seguintes linhas de ação: mobili-
zação dos moradores da Maré; fortalecimento das 
instituições locais, basicamente as 16 associações 

de Moradores e das diferentes lideranças que se fa-
zem presentes nas lutas históricas da Maré; parceria 
com distintas organizações, públicas e privadas que 
atuam na região; produção de conhecimentos sobre 
a região; elaboração de projetos e programas que 
impactem na melhoria da vida da população; siste-
matização e difusão do saber produzido; e incidência 
nas políticas públicas para que se alcance, em médio 
e longo prazo, a efetivação de direitos em todas as 
favelas da Maré”, resume aleixo.

já ano passado, o estimado pela coordenadora é 
que “aproximadamente 4.100 pessoas foram atendi-
das diretamente e de forma permanente pelos projetos 
da instituição, além de cerca de 18 mil famílias aten-
didas por meio da campanha ‘Maré diz nÃo ao coro-
navírus’, 65 mil refeições entregues à população em 
situação de rua mais 1980 toneladas de itens doados, 
além de 150 mil frascos de álcool em gel, 280 mil más-
caras, 130 postos de trabalho gerados e 300 pessoas 
trabalhando na campanha, sendo que, desse grupo de 
trabalhadores, 70% residem na Maré”, calcula.

a história da redes da Maré

 a redes da Maré surgiu por meio de uma inicia-
tiva conjunta, sendo, na avaliação de aleixo, “resul-
tado de um longo processo de implicação dos seus 
fundadores com o movimento comunitário no con-
junto de favelas da Maré e também na cidade do 
rio de janeiro. o processo que gerou a criação da 
redes da Maré começou em 1997, a partir da inicia-
tiva de moradores e ex-moradores oriundos de algu-
mas das 16 favelas que formam a Maré e de outras 
partes da cidade do rio de janeiro. a maioria desse 
grupo fazia parte da população de menos de 0,5% 
que conseguiu ter acesso à universidade na região 
e que também participava de movimentos sociais e 
comunitários organizados para lutar por determina-
dos direitos básicos, como educação, saúde, cultura, 
saneamento, iluminação pública, segurança, dentre 
outros. a primeira iniciativa elaborada pelos funda-
dores da redes da Maré foi o projeto de preparação 
aos exames de acesso à universidade, o curso pré-
Vestibular comunitário da Maré. essa iniciativa tem 
alcançado, ao longo do tempo, resultados concretos, 
já que mais de 1200 moradores da Maré consegui-
ram entrar para uma universidade. em 2007, aconte-
ceu a formalização da instituição com esta denomi-
nação de ‘redes da Maré’ a partir do entendimento 
de que o exercício da cidadania dos moradores na 
cidade deve estar sustentado em um projeto abran-
gente e processual que valorize o papel social dos 
cidadãos, suas ações coletivas e que tenha, como 
pressuposto, o respeito às diferenças e à diversi-
dade, bem como a crítica às desigualdades sociais 
atualmente existentes no país e no rio de janeiro. 
Dessa forma, foi se construindo e fortalecendo a 
articulação de um leque de ações no qual diversas 
experiências positivas locais se entrelaçaram e se 
afirmaram em uma ideia central de que vivemos em 
uma cidade onde todos devem ter o direito de aces-
sar os recursos nela existentes, independentemente 
da região onde residam”, contextualiza.

coMo ajudar os projetos da redes 
da Maré?

e aí? ficou interessado (a) em ajudar a manter os 
projetos da redes da Maré? então, é importante que 
saiba que, atualmente, a instituição funciona exata-
mente por meio do estabelecimento de parcerias com 
pessoas e organizações a fim de viabilizar suas ações. 
no entanto, existe outra forma de captar recursos, que 
é por meio de editais, leis de incentivo e campanha de 
crowdfunding recorrente. “entre os nossos atuais par-
ceiros destacam-se actionaid, fundação ireso, fun-
dação ford, rotary clube, open society foundations, 
itaú social e alguns doadores individuais. a actionaid 
é uma organização sem fins lucrativos que formou e 
mantém uma rede internacional de apoiadores em prol 
dos direitos humanos e da superação da pobreza. esse 
é um parceiro estratégico que tem contribuído para a 
realização de diversas ações no campo da educação, 
dos direitos das mulheres, da comunicação, entre ou-
tras. o itaú social nos apoia, desse 2017, para o forta-
lecimento da organização. a fundação ireso é de ori-
gem alemã e busca promover educação e saúde para 
crianças e adolescentes brasileiras em situação de 
vulnerabilidade. a open society foundations, de ori-
gem americana, vem apoiando projetos relacionados 
ao eixo segurança pública, especificamente, relacio-
nando-o ao debate sobre drogas e à atuação visando 
a redução de danos junto a usuários de crack na Maré. 
já os doadores individuais apoiam os projetos prepa-
ratórios para o ensino Médio e pré-Vestibular. a redes 
da Maré possui ainda algumas parcerias com o poder 
público, em diferentes níveis, principalmente, por meio 
de leis de incentivo iss e rouanet”, lista aleixo.

por fim, a coordenadora reforça que “a pande-
mia tornou urgente para o Maré de sabores pen-
sar e desenvolver formas de garantir segurança 
alimentar para as famílias e pessoas com maior 
vulnerabilidade na Maré e como a cadeia alimen-
tar precisa ser estruturada para incluir e demo-
cratizar ambientes alimentares para as pessoas 
que mais necessitam de acesso a alimentos. por 
isso, hoje, estamos buscando parceiros que nos 
apoiem no desenvolvimento de um sistema ali-
mentar que privilegie um território como a Maré e 
seus atravessadores sociais e, consequentemen-
te, apoiar e promover uma solução possível para 
outros territórios similares à Maré que existem no 
Brasil, já que o número populacional da Maré de 
140 mil habitantes é maior do que 96% dos muni-
cípios brasileiros. com fome e sem acesso à uma 
alimentação saudável, não estaremos fisiologi-
camente preparados para reivindicar as diversas 
violações de direitos que passamos e ultrapassar 
essa crise social, econômica e política que esta-
mos enfrentando. se não garantirmos de forma 
plena a segurança alimentar para a população de 
favela e periferias, não estaremos desenvolvendo 
uma política pública que incida, de forma estrutu-
rante, as desigualdades no Brasil e a gastronomia 
tem o potencial de atravessar essas agendas e es-
tar comprometida com um desenvolvimento local 
mais sustentável”, afirma.

Célia Silva, cozinheira da equipe do Buffet do Maré de Sabores
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ao desperdício de alimentos 
com ações concretas em seu 

negócio food service
Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente 2021, Rede Food 

Service incentiva e mostra aos empresários do ramo de alimentação 
fora do lar como combater de fato esse mal que aumenta o índice da 

tragédia humanitária da fome e gera alto déficit na economia
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no próximo dia 5 de junho, é o Dia Mundial 
do Meio ambiente. assim, em celebração 
à uma data tão importante, nós da rede 
food service te convidamos a DiZer nÃo 

ao desperdício de alimentos, mas com ações con-
cretas em seu negócio de alimentação fora do lar. 
afinal, ao contrário do que a grande maioria pensa, 
esse mal não ‘só’ aumenta o grave índice da tragédia 
humanitária da fome, mas também gera alto déficit 
na economia na qual você empresário food service 
está inserido e pode e deve fazer a diferença. 

atualmente, o Brasil ocupa a 10ª posição no 
ranking que acompanha os países que mais des-
perdiçam comida em todo o mundo e, segundo le-
vantamento do Banco Mundial, aproximadamente 
14,7 milhões de brasileiros, ou seja, 7% da popu-
lação, passaram fome em 2020. no entanto, muito 
se engana quem acha que esse problema é recente, 
já que, de acordo com pesquisa realizada pela fun-
dação Getulio Vargas (fGV) e a empresa Brasileira 
de pesquisa agropecuária (embrapa) em 2018, por 
ano, cada família média brasileira já desperdiça-

va cerca de 130 kg de comida por ano, o que 
equivale a 41,6 kg por pessoa.

Gustavo chianca é representante adjunto da or-
ganização das nações Unidas para a alimentação 
e a agricultura (fao) no Brasil e revela que “a fao 
não possui dados específicos sobre o desperdício 
de alimentos no Brasil, apenas na américa Latina e 
no caribe. além disso, os dados são mais focados 
na perda de alimentos, que ocorre em toda a ca-
deia de abastecimento alimentar, desde a colheita 
até ao varejo, mas sem inclui-la. algumas causas 
importantes de perdas são: época de colheita ina-
dequada, condições climáticas, práticas aplicadas 
na colheita e manejo e dificuldades na comercia-
lização dos produtos. as condições inadequadas 
de armazenamento, assim como as decisões to-
madas no início da cadeia de abastecimento, que 
predispõem os produtos a uma vida útil mais curta 
e levam a perdas consideráveis. nesse sentido, na 
américa Latina e no caribe, estima-se que 11,6% 
dos alimentos são perdidos. isso equivale a 220 
milhões de toneladas de alimentos/ano, 330 kg/
habitante/ano e estimativa econômica de 150 bi-
lhões de dólares/ano.  a respeito do desperdício de 
alimentos, o programa das nações Unidas para o 
Meio ambiente (pnUMa) lançou, recentemente, um 
relatório onde estima-se que, globalmente, 931 mi-
lhões de toneladas de alimentos, ou 17% do total de 
alimentos disponíveis aos consumidores em 2019, 
foram para o lixo de residências, varejo, restauran-
tes e outros serviços alimentares. o peso equivale 
a aproximadamente 23 milhões de caminhões de 40 
toneladas totalmente carregados, o suficiente para 
circundar a terra sete vezes”, ressalta.

Kelly aparecida Broliani Dalben é presidente do 
instituto sueco-Brasileiro de economia circular e 
Desenvolvimento sustentável (isBe) e relata que 

“hoje, o Brasil está começando um movimento para 
melhorar os dados mais específicos do problema 
a fim de tornar o diagnóstico do seu desperdício 
de alimentos mais assertivo. até lá, podemos ape-
nas lidar com dados gerais compilados pela fao. 
existem protocolos internacionais direcionados 
à mensuração, que é o primeiro passo do comba-
te ao desperdício. são iniciativas internacionais, 
como food Loss and Waste, Wrap e refresh que 
apoiam esse movimento. aqui no Brasil, o levan-
tamento quantitativo do desperdício é ainda muito 
novo e executado timidamente em ações bem pon-
tuais. falta a adoção massiva de uma metodolo-
gia padrão que nos permita extrapolar dados, mas 
já há um trabalho de base sendo feito nessa área 
dentro da cooperação bilateral entre Brasil e sué-
cia. essa cooperação existe desde 2013 e, especi-
ficamente no tema de combate ao desperdício de 
alimentos, desde 2017. o grupo sueco-brasileiro 
começou pequeno e, depois de missões bilaterais 
em 2018 e 2019, e eventos compartilhados em 2020 
e 2021, hoje, somamos mais de 30 especialistas e 
mobilizamos mais de 1000 espectadores no último 
evento aberto, além de reunirmos estudiosos, práti-
cos e interessados no assunto. Temos, no Brasil, o 
apoio da embrapa, do Ministério da cidadania e de 
instituições como fGV, Ufscar, UfrGs, além das 
entidades governamentais e acadêmicas suecas”, 
apresenta.

cenÁrio pandÊMico x desperdÍcio de 
aliMentos 

e como está o cenário pandêmico em relação à 
problemática do desperdício de alimentos? “a perda 
e o desperdício de alimentos são um problema glo-
bal anterior à pandemia de covid-19, mas análises 
qualitativas indicam que a perda e o desperdício de 
alimentos pioraram. Devido à pandemia, os países 
estão ordenando bloqueios, restringindo o movi-
mento e observando o distanciamento físico para 
conter a pandemia. as interrupções nas cadeias 
de abastecimento resultam em aumentos signifi-
cativos na perda e desperdício de alimentos, espe-
cialmente, de produtos agrícolas perecíveis, como 
frutas e vegetais, peixe, carne e laticínios”, explica 
chianca, representante adjunto da fao no Brasil.

Dalben, presidente do isBe, informa que “alguns 
números podem ser observados nos materiais do 
webinário promovido pela swedish epa, no final de 
2020, em que a embrapa apresenta números cho-
cantes sobre a relação do desperdício de alimentos 
e a pandemia de covid-19. a doença piorou o des-
perdício de alimentos e aumentou o mapa da fome. 
Hoje, a fome é debatida amplamente em todos os 
canais de comunicação. então, ao mesmo tempo 
que, em alguns lugares se joga fora o alimento con-
sumível, muitas vezes, em outra região da mesma 
cidade alguém dorme sem comer. a impossibilida-
de logística de escoamento de produção pelas me-
didas protetivas da doença, o risco de segurança 
sanitária e a falta de acesso ao alimento por ques-
tões econômicas foram fatores que fizeram os pro-

dutos ficarem anacrônicos nas gôndolas e centrais 
de abastecimento, o que gerou mais desperdício de 
alimentos. contudo, o enfrentamento da pandemia 
nos obrigou a repensar muitas ações e velhos hábi-
tos e modelos de negócio e essa foi a contribuição 
positiva desse desafio. a partir da impossibilidade 
do modelo padrão, novos modelos estão sendo pen-
sados e colocados em prática, como a aproximação 
da logística da produção pelas fazendas verticais, o 
investimento no pré-processamento, entre outras. 
essa é uma tendência para o futuro, considerando 
todos os desafios que as mudanças climáticas irão 
nos impor ano a ano”, pontua.

o Que é desperdÍcio de aliMentos?

apesar das estatísticas mundiais e nacionais 
relacionadas ao desperdício de alimentos serem 
bastante preocupantes, é comum que grande parte 
da população brasileira, incluindo o empresariado, 
ainda não saiba o que, realmente, é e engloba esse 
problema. nesse sentido, chianca, representante 
adjunto da fao no Brasil, esclarece que “o desper-
dício de alimentos ocorre no varejo e no consumo 
(manuseio nos pontos de venda e em casa). as 
causas do desperdício de alimentos no varejo es-
tão relacionadas à vida útil limitada, à necessidade 
de os produtos alimentícios atenderem aos padrões 
estéticos em termos de cor, formato e tamanho e à 
variabilidade da demanda. o desperdício do consu-
midor é, muitas vezes, devido ao mau planejamento 
de compras e refeições, vendas excessivas (influen-
ciadas por porções e tamanhos de embalagens ex-
cessivos), confusão de rótulos (datas de validade) e 
um mau armazenamento doméstico”, lista.

Dalben, presidente do isBe, complementa que 
“segundo o último relatório da fao, publicado neste 

Gustavo Chianca, Representante Adjunto da FAO no Brasil

Kelly Dalben, Presidente do ISBE
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ano de 2021, o desperdício de alimentos é defini-
do como o alimento (comida ou bebida) e as par-
tes não comestíveis associadas que são removidos 
da cadeia de abastecimento alimentar humana nos 
seguintes setores: varejo, serviços de alimentação 
e domicílios. isso significa que esses alimentos 
foram destinados ao aterro, combustão controla-
da, esgoto, lixo, descarte, refugo, digestão aeróbia/ 
anaeróbia (compostagem) e deposição no solo ain-
da com potencial para o consumo humano. a me-
lhor forma de detectar essa prática é observar o 
que jogamos na lata do lixo ou o que direcionamos 
para aqueles outros serviços enumerados anterior-
mente”, ensina.

conseQuÊncias do desperdÍcio de 
aliMentos

frente à abrangência do que é considerado des-
perdício de alimentos, é importante também en-
tender quais são as suas consequências. assim, 
chianca, representante adjunto da fao no Brasil, 
afirma que “o alimento que não é consumido re-
presenta não apenas um desperdício de dinheiro, 
como também um desperdício de recursos, como 
trabalho, terra, água, solo e sementes, assim como 
aumenta as emissões de gases de efeito estufa. o 
relatório ‘estado da alimentação e da agricultura’ 
(sofa) 2019, da fao, por exemplo, destaca que é 
urgente a atenção internacional sobre a questão da 
perda e desperdício de alimentos ao considerarmos 
que mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não 
têm acesso regular a alimentos seguros, nutritivos 
e suficientes. resolver as causas da perda e do 
desperdício de alimentos é essencial para ajudar a 
alcançar um mundo sem fome”, enfatiza.

na concepção de Dalben, presidente do isBe, “as 
consequências do desperdício de alimentos são 
plurais e, o pior, são fruto de uma ação antropocên-
trica. nós mesmos geramos esse problema devido 
à nossa cultura de consumo. as consequências do 
nosso desperdício, se bem observadas, são dramá-
ticas e contam com uma combinação perigosa ao 
se pensar em um futuro sustentável, como a ele-
vação das emissões de gases de efeito estufa, per-
da de biodiversidade, uso ineficiente do solo, eu-
trofização e acidificação do solo e corpos d´água, 
potencial aumento de demanda hídrica, toxicidade 
ambiental e decréscimo da segurança alimentar. 
Todos esses parâmetros são quantitativos e podem 
ser acompanhados nos grandes canais internacio-
nais que falam sobre o tema. Usar os recursos de 
forma mais estratégica é uma demanda dos nossos 
tempos. e esse é a chave de combate ao desper-
dício de alimentos, trocar resíduos por recursos”, 
aconselha.

participação do setor food service

segundo chianca, representante adjunto da fao 
no Brasil, “no último relatório lançado pelo pnUMa, 
que tem foco no desperdício, consta que, global-
mente, os serviços alimentares e os estabeleci-
mentos de varejo desperdiçam 5% e 2%, respecti-
vamente. É importante olharmos para esses dados 
para repensar como articular medidas que reduzam 
esses índices”, recomenda.

Dalben, presidente do isBe, aponta que “o rela-
tório da fao de 2021 diz que, nos países desenvol-
vidos, o setor food service é o segundo que mais 
desperdiça, mais do que o varejo, por exemplo. isso 
diz muito para um potencial importante na reversão 

de resíduo em recurso para esse setor. aqui no Bra-
sil, não temos dados suficientes do setor para fazer 
esse apontamento, mas, na minha trilha pessoal 
de descobertas sobre o desperdício de alimentos 
dentro da cooperação bilateral, pude observar que, 
na suécia, esse setor tem cases interessantíssimo 
com reduções de desperdício entre 20 a 50% em ali-
mentações coletivas para hospitais e escolas, por 
exemplo. isso significa dizer que o setor pode al-
cançar a meta do oDs 12 – 12.3! e isso colaboraria 
muito com nosso cenário de desperdício nacional”, 
argumenta. 

por Que coMbater o desperdÍcio de 
aliMentos no food service?

Quando questionado sobre o motivo pelo qual o 
desperdício de alimentos deve ser combatido es-
pecificamente no ramo food service, chianca, re-
presentante adjunto da fao no Brasil, declara “que 
todos devem estar envolvidos nas medidas de re-
dução das perdas e desperdícios. as chaves en-
contram-se na tomada de decisões com base em 
informações e dados de qualidade, alianças entre 

as partes interessadas no sistema alimentar, a pro-
moção e aprovação de leis que auxiliem na redução, 
principalmente, do desperdício e na aplicação de 
um programa público-privado que promova o con-
sumo local, apoie os pequenos produtores e cons-
cientize os produtores e consumidores para hábitos 
mais sustentáveis”, elenca.

já Dalben, presidente do isBe, justifica que o 
“food service é um setor organizado e possui dados 
estruturados e profissionais qualificados, o que o 
torna um ente estratégico em qualquer tomada de 
decisão nacional para a redução do desperdício de 
alimentos. Mas, muito mais do que isso, a capaci-
dade de mobilização do setor é gigante. pensar no 
food service, é pensar em pelo menos três interfa-
ces de multiplicação de boas práticas: treinamen-
to de funcionários, relacionamento com o cliente 
e homologação de fornecedores. Uma lacuna es-
pecífica que pude mapear ao longo dos anos é o 
potencial de redução de resíduos pós-consumo 
em refeições coletivas, partindo do pressuposto 
de inovação para a jornada do consumidor. Hoje, 
esse cenário é indefinido em termos de matriz de 
responsabilidade. Quem contrata pelo pDa, por 

Amanda Sawaya Novak,  advogada e sócia do escritório Marins de Souza Advoga
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exemplo, está pensando no número de refeições; 
quem é contratado, joga o desperdício na margem 
de lucro; e o consumidor desse tipo de serviço não 
se vê responsável pelo alimento que ele não pagou 
diretamente. esse é um hiato em que se desperdi-
ça muito e no qual resíduos podem se transformar 
em recursos com inovações tecnológicas, técni-
cas de comportamento do consumidor e aprimo-
ramento de processos. pense, se o setor de food 
service entendesse essa lacuna como um índice 
de eficiência, isso mudaria o cenário do desperdí-
cio de alimentos brasileiro de forma exponencial”, 
acredita.

coMo coMbater o desperdÍcio de 
aliMentos?

Dalben, presidente do isBe, indica que, para 
combater o desperdício de alimentos, é necessário 
trocar resíduos por recursos. Mas, o que isso sig-
nifica na prática? “na verdade, não há uma única 
solução mágica e universal para um problema tão 
complexo, mas existem eixos de ações que preci-
sam de espaços em todos os entes da cadeia. a 
conscientização desde muito cedo direcionada es-
trategicamente (conforme a persona que se quer 
atingir considerando seu grau de compreensão do 
problema), e que parta de uma base de dados qua-
lificada, é uma delas. assim como, é preciso tirar 
esse assunto do ‘morno’, pois ninguém em sã cons-
ciência vai falar que o desperdício de alimentos é 
bom, mas ninguém também está sendo efetivo nas 

mudanças de paradigma. precisamos ‘desautoma-
tizar’ o desperdício até ele se tornar inaceitável. ne-
cessitamos também sair das soluções nichadas e 
pensar em soluções coletivas e em cadeia. padrões 
de consumo determinam a produção e modelos de 
negócios podem empurrar ou puxar o desperdício 
de alimentos, pressionando um ou outro ente da 
cadeia. Mas, as consequências do desperdício che-
gam para todos nós. precisamos de soluções de-
cididas em um acordo voluntário entre as partes. 
afinal, é assim que muitos países estão evoluindo 
para essa agenda e já há um protocolo internacio-
nal para esse tipo de ação. outra maneira é apren-
der com quem já está acertando. somos, natural-
mente, empreendedores no Brasil e pesquisamos 
menos antes de empreender. adoramos ter ideias 
e sair fazendo. Quando se tem um problema dessa 
magnitude global, vale muito à pena experimentar o 
que já tem sucesso e adotar tutores internacionais 
que nos repassem lições aprendidas, já que, assim, 
potencializamos nosso empreendedorismo nos 
passos mais avançados da resolução desse proble-
ma. Trabalhar a multidisciplinaridade é outra forma, 
pois combater o desperdício de alimentos requer 
profissionais de tecnologia da informação, logísti-
ca, nutrição, modelos de negócios, comunicação e 
marketing, conhecimento fiscal e de políticas públi-
cas. Mais um ponto a favor da coletividade. e cito 
ainda o necessário apoio ao consumidor final, pois 
ele é o início e o fim dessa cadeia complexa e tem 
um papel crucial de escolha. ou seja, torná-lo mais 
crítico e informado pode ser impactante. Uma lista 

de compras bem-feita, um aperfeiçoamento de re-
ceita, ou comer o arroz não tão fresco do dia ante-
rior são pequenas ações diárias que reduzem muito 
o resíduo na lata do lixo e reforçam a parte mais 
divertida deste problema: todos podem contribuir 
para a solução”, garante.

chianca, representante adjunto da fao no Bra-
sil, acrescenta que “a fao acredita que a redução 
da perda e do desperdício de alimentos deve ser in-
tegrada, pois podem trazer muitos benefícios: mais 
alimentos disponíveis para os mais vulneráveis; re-
dução nas emissões de gases de efeito estufa; me-
nos pressão sobre os recursos terrestres e hídricos; 
e aumento da produtividade e crescimento econô-
mico. para que isso aconteça, são necessárias ino-
vações tecnológicas para a gestão pós-colheita, 
melhor embalagem dos alimentos, bem como flexi-
bilizar os regulamentos e padrões de requisitos es-
téticos para frutas e vegetais; melhores hábitos de 
consumo; políticas governamentais destinadas a 
reduzir o desperdício de alimentos, assim como di-
retrizes para redistribuir o excedente de alimentos 
seguros para os necessitados por meio de bancos 
de alimentos; e construção de alianças, inclusive, 
fora do setor de alimentos, por exemplo, com atores 
climáticos. a fao crê que intervenções como infor-
mar o público sobre como reduzir o desperdício de 
alimentos, investir na infraestrutura da cadeia de 
abastecimento, treinar os agricultores em melho-
res práticas e reformar os subsídios aos alimentos 
que involuntariamente levam a mais perdas e des-
perdícios de alimentos são medidas pequenas em 
comparação com outras, mas que também geram 
impacto neste aspecto”, pondera.

auxÍlio para coMbater o desperdÍcio 
de aliMentos

combater o desperdício de alimentos ainda é um 
desafio para você e todos que estão envolvidos no 
dia a dia do seu estabelecimento de alimentação 
fora do lar? então, saiba que, recentemente, a fao 
lançou a plataforma Técnica de Medição e redução 
de perda e do Desperdício de alimentos, “que reú-
ne informações sobre medição, redução, políticas, 
alianças, ações e exemplos de modelos de sucesso 
aplicados na redução da perda e do desperdício de 
alimentos em todo o mundo. a plataforma é uma 
porta de entrada para todos os recursos de perda e 
desperdício de alimentos da fao, incluindo a maior 
coleção de dados online sobre quais alimentos são 
perdidos e desperdiçados e onde; fórum de discus-
são sobre redução da perda de alimentos; exemplos 
de iniciativas de sucesso; cursos de e-learning; re-
latório de políticas da perda e desperdício de ali-
mentos no contexto da pandemia de covid-19; e 
dicas sobre o que todos podem fazer para reduzir 
o desperdício de alimentos. ela também se conecta 
a portais de parceiros de desenvolvimento, servin-
do como uma fonte única de todo o conhecimento 
sobre perda e desperdício de alimentos. essa pla-
taforma mencionada não é uma iniciativa da fao 
no Brasil, mas acreditamos que ela pode e muito 

beneficiar o país em suas 
ações voltadas à redução do des-
perdício. além disso, no ano passado, em 29 
de setembro, comemorou-se, pela primeira vez, em 
todo o mundo, o Dia internacional de conscienti-
zação sobre a perda e o Desperdício de alimen-
tos (pDa), e a fao no Brasil celebrou a data com 
foco no setor gastronômico e em como ele é um 
importante aliado contra a perda e desperdício de 
alimentos”, apresenta chianca, representante ad-
junto da fao no Brasil.

Dalben, presidente do isBe, por sua vez, con-
vida “os empresários do food service que querem 
combater o desperdício de alimentos a participa-
rem do clube #lixaonão do isBe. Um ponto focal 
para se obter diversas soluções já experimentadas 
com sucesso dentro e fora do Brasil, com um gru-
po de apoio multidisciplinar de especialistas sênior 
e acesso direto às conversas direcionadas com 
especialistas internacionais. o clube #lixonão é 
nosso carro-chefe no combate ao desperdício de 
alimentos. os produtos disponíveis para os parti-
cipantes são compostos por guias e protocolos de 
boas práticas, softwares, capacitações, assessoria 
jurídica, show case de soluções nacionais e inter-
nacionais e missões internacionais para um labo-
ratório de inovações na suécia, quando as viagens 
estiverem permitidas”, detalha.

lei 14.016/2020 

outra importante ajuda que o empresário do 
ramo food service deve contar ao promover ações 
concretas contra o desperdício de alimentos é a Lei 
14.016/2020, de 23 de junho de 2020, que dispõe 
exatamente sobre esse combate e a doação de ex-
cedentes alimentares para o consumo humano. “De 
maneira muito simples, a Lei 14.016/2020 autori-
za expressamente a doação por estabelecimentos 
distribuidores e comercializadores de alimentos in 
natura ou já preparados (refeições) a doarem os 
seus excedentes para o consumo humano. e, ao 
delimitar a responsabilidade dos doadores ape-
nas quando há dolo, ou seja, intenção de causar 
danos à saúde de quem recebeu a doação, a nova 
legislação traz segurança jurídica e estímulo para 
combatermos o desperdício de alimentos”, explana 
amanda sawaya novak, advogada e sócia do escri-
tório Marins de souza advogados, que, há mais de 
10 anos, atua na articulação entre empresas, Go-
vernos e organizações da sociedade civil.

Luciana Chinaglia Quintão - Banco de Alimentos
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novak instrui que os administradores de estabe-
lecimentos de comida fora do lar “podem interpre-
tar esta nova lei como um alicerce importante na 
doação de alimentos já processados/prontos para 
o consumo. no entanto, alguns cuidados devem ser 
observados por aqueles que pretendem realizar as 
doações. o primeiro é o público-alvo. e, para poder 
garantir a segurança indicada nesta norma, temos 
que a relação entre doador e beneficiário, que não 
pode ser de consumo. por exemplo, se o empresário 
food service optar por vender o produto ainda que 
por um preço muito abaixo do praticado, não há o 
enquadramento nas condições previstas na legis-
lação, pois podem ser beneficiários das doações as 
famílias ou grupos em situação de vulnerabilidade 
ou de risco alimentar ou nutricional. além disso, a 
lei prevê que os alimentos devem estar dentro do 
prazo de validade, conservando propriedades nu-
tricionais e aspectos de segurança sanitária. e, 
caso o empresário opte pela doação intermediada, 
ou seja, por meio de parceria com outras organi-
zações, pode fazê-lo a partir da colaboração com 
bancos de alimentos, entidades beneficentes de 
assistência social certificadas na forma da lei ou 
entidades religiosas. a lei também prevê a hipótese 
de parceria com o poder público”, resume.

a advogada aponta ainda que a Lei 14.016/2020 
“nasceu para clarear o alcance das responsabilida-
des daqueles que desejam doar alimentos in natura 
ou preparados e viam na legislação anteriormente 
vigente pontos de insegurança quanto à respon-
sabilização. por essa razão, os doadores se viam 
inibidos em dar a destinação adequada e combater 
o desperdício, levando toneladas de alimentos que 
poderiam ser consumidos para o lixo todos os dias. 
agora, a doação se tornou mais segura e viável, 
desde que obedecidos os preceitos de segurança 
alimentar/ nutricional e o público-alvo. na minha 
interpretação, há um grande campo de parceria en-
tre produtores, estabelecimentos e organizações 
da sociedade civil para combater à fome com maior 
segurança”, avalia.

iniciativas Que tÊM dado certo

BAnco DE AliMEntoS

combater o desperdício de alimentos e à fome 
é o foco da iniciativa Banco de alimentos, “que é 
uma associação civil sem fins lucrativos criada em 
1998, pioneira no combate à fome e ao desperdí-
cio de alimentos no Brasil. a onG busca alimen-
tos onde sobra e leva onde falta. o trabalho, de-
nominado colheita Urbana, se inspira na ideia de 
reduzir o desperdício de alimentos na indústria e 
no comércio por meio da distribuição do excedente 
para instituições sociais, minimizando os efeitos da 
fome e possibilitando a complementação alimentar 
de qualidade para mais de 20 mil pessoas, todos 
os dias, em 42 instituições assistidas situadas na 
região da Grande são paulo (sp)”, expõe Luciana 
chinaglia Quintão, fundadora e presidente da onG 
Banco de alimentos.
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a ideia da onG Banco de alimentos surgiu de 
percepções pessoais de Quintão, que nasceu no 
rio de janeiro, na Gávea, região vizinha à favela 
da rocinha.  “Desde cedo, eu nunca me conformei 
com tanta pobreza em meio à tanta riqueza, tanto 
abandono de vidas humanas e descaso com o meio 
ambiente. por isso, aos 37 anos, decidi dar uma vi-
rada no meu projeto de vida e fundar a onG Banco 
de alimentos. senti necessidade de me colocar a 
serviço de um bem maior, de combater à fome e o 
desperdício de alimentos, voltando a minha capaci-
dade profissional e criativa para esse fim. acredito 
que são as escolhas individuais - que vão se tor-
nar nossas escolhas coletivas - que constroem a 
realidade à nossa volta. não me conformava com o 
fato do Brasil ser um país tão rico na produção de 
alimentos e, ao mesmo tempo, ter milhões de pes-
soas passando fome. os alimentos são jogados no 
lixo apenas por não terem sido vendidos. por isso, 
decidi construir essa ponte e levar os alimentos a 
entidades carentes que cuidavam de pessoas não 
economicamente ativas e em vulnerabilidade so-
cial”, relata.

a fundadora da onG partilha que “o principal 
objetivo da onG Banco de alimentos é promover 
iniciativas que conscientizem a sociedade sobre 
a questão da fome no Brasil e no mundo, incen-
tivando a mudança da ‘’cultura do Desperdício’ e 
da ‘cultura social’ para que a fome seja combatida 
na sua origem. ou seja, na forma como atuamos 
dentro da sociedade. Queremos promover uma so-
ciedade mais empática, mais evoluída. Queremos 
aprofundar e ampliar esse debate. É inconcebível 

que, em um país com o Brasil, com a produção agrí-
cola abundante que possui, tenha 116 milhões de 
pessoas vivendo em situação de insegurança ali-
mentar e 19 milhões de pessoas passando fome. 
Documento da fao aponta que a agricultura mun-
dial terá de ampliar em 80% a produção de alimen-
tos até 2050 para atender as necessidades de uma 
população projetada para 9,7 bilhões de pessoas. a 
fao prevê, também, que o Brasil deverá responder 
por metade desse montante”, sinaliza

De acordo com Quintão, para cumprir tal objetivo, 
“o processo de trabalho da onG Banco de alimen-
tos se baseia em três pilares interligados. o primeiro 
é chamado de colheita Urbana, por meio do qual a 
onG Banco de alimentos recolhe alimentos que já 
perderam valor de prateleira no comércio e indústria, 
mas ainda estão perfeitos para consumo, e distribui 
onde são mais necessários. no lugar de descartar 
legumes, massas, frutas, entre outros, os parceiros 
doam os excedentes à onG que repassa tudo às ins-
tituições sociais cadastradas no projeto. o segundo 
é o educação nutricional, pois, para a onG Banco de 
alimentos, não basta distribuir o alimento, é impor-
tante ensinar as instituições atendidas a tirarem o 
máximo proveito nutricional com o preparo correto 
e adequado. para isso, a onG realiza cursos exclu-
sivos e mensais de capacitação para o aproveita-
mento integral de legumes, frutas e verduras com 
as cozinheiras, cuidadores, voluntários e auxiliares 
das instituições atendidas. e o terceiro é o da cons-
cientização, já que o Brasil que desperdiça alimentos 
precisa conhecer o Brasil que passa fome, pois, só 
assim, é possível mudar a cultura da desigualdade. 

Pedro Siniscalchi Corte & Marcelo Toledo Duarte - Um Bom APP
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no pilar conscientização, os profissionais da onG 
Banco de alimentos também levam conhecimento 
para empresas e desenvolvem projetos para crian-
ças e adolescentes a fim de conscientizar cada um 
sobre sua responsabilidade individual e coletiva na 
construção de uma sociedade mais humana e sus-
tentável”, detalha.

atualmente, a onG Banco de alimentos conta 
com 15 colaboradores e, entre abril de 2020 e mar-
ço deste ano, a iniciativa colheita Urbana distribuiu 
1,27 milhão de quilos de alimentos, que chegaram a 
mais de 20 mil pessoas em 42 instituições atendi-
das. “Durante a pandemia, a onG Banco de alimen-
tos foi além das instituições atendidas diariamente: 
em ação de ajuda humanitária, estruturou uma rede 
colaborativa de mais de 300 entidades sociais par-
ceiras beneficiadas pela doação de alimentos da or-
ganização. e, ao longo dos anos, a onG Banco de 
alimentos conquistou maior abrangência, por meio 
da adesão de novos doadores e do atendimento a 
um número maior de instituições. Ganhou também 
crescente relevância ao agregar um conjunto de ati-
vidades voltado à conscientização da população so-
bre o desperdício de alimentos e à educação sobre o 
seu melhor aproveitamento”, considera Quintão.

a presidente da onG Banco de alimentos divi-
de ainda que “hoje, enxerga a onG como uma or-
ganização eficaz do Terceiro setor, que quer um 
Brasil sem fome e desenvolvido. Uma organização 

que promove a articulação em rede da sociedade 
civil para que, juntos, possamos construir um fu-
turo melhor para todos. Uma organização que, em 
várias frentes, é forte ativista em defesa dos 212 
milhões de brasileiros que sofrem com a desigual-
dade e a falta de eficiência da gestão pública. Uma 
organização que se propõe a ir além do combate 
à fome de alimentos para combater outras fomes 
deste Brasil – a fome de saúde, educação, trans-
porte, justiça social. a partir de março de 2020, a 
onG Banco de alimentos ampliou a sua atuação em 
razão da pandemia de covid-19. além do trabalho 
de colheita Urbana, passou a entregar cestas bási-
cas e cartões de alimentação, criando uma logís-
tica capaz de atender a mais de 200 comunidades 
carentes na cidade de são paulo e região metro-
politana. Trezentas entidades sociais, coletivos e 
agrupamentos foram cadastrados em um intenso 
trabalho de mobilização para que fosse possível 
fazer a distribuição de cestas básicas e cartões 
vale-alimentação às comunidades mais atingidas. 
o resultado dessa mobilização foi a entrega, entre 
abril de 2020 e março de 2021, de mais de 5,26 mi-
lhões de quilos de alimentos por meio da colheita 
Urbana, cestas básicas e cartões/cestas digitais. 
Um esforço simultâneo de toda a cadeia alimentar 
no sentido de combater o desperdício, certamente, 
poderia ajudar a minimizar o aumento da fome ge-
rado com a crise decorrente da pandemia”, salienta.
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atuação no food service

para Quintão, “o desperdício gera prejuízos não 
só para a vida das pessoas, mas sociais, econômi-
cos e ambientais. se o desperdício fosse um país, 
seria o terceiro maior emissor de gás carbônico 
do mundo, com forte impacto negativo no efeito 
estufa. Dados da fao revelam que, por ano, apro-
ximadamente um terço dos alimentos produzidos 
em todo o mundo não é consumido pela população, 
sendo perdido em alguma etapa da cadeia de pro-
dução ou desperdiçado no elo final em restaurantes 
e residências. isso representa cerca de 1,3 bilhão 
de toneladas de alimentos que não são aproveita-
dos ou, em valor monetário, uma quantia aproxima-
da de Us$ 1 trilhão. além dos números absolutos, é 
preciso pensar no desperdício embutido na cadeia 
de produção e distribuição de alimentos, que ne-
cessita de água, terra, adubos minerais, pesticidas, 
energia elétrica e combustíveis fósseis. o alimento 
que vai para o lixo enterra junto com ele todos es-
ses recursos que foram consumidos durante o seu 
processo de produção e causa impactos ambien-
tais na atmosfera e na biodiversidade. como parte 
de um Brasil onde 19 milhões de pessoas passam 
fome, é importante que o mercado de food service 
participe do movimento de combate ao desperdício, 
fazendo a sua parte para assegurar a vida na Terra 
e garantir condições mínimas para a existência das 
futuras gerações. É preciso que todos colaborem, 
em rede, se comunicando de forma eficaz: produto-
res de alimentos, estabelecimentos agroindustriais, 
distribuidores e comerciários (atacado e varejo os 
quais integram a cadeia produtiva), administrações, 
órgãos e demais autoridades públicas e também 
quem consome. equacionar a oferta e a demanda 
também é importante em todas as etapas, pois, as-
sim, o produtor não joga fora quando não encontra 
compradores; ou uma família prepara apenas o ne-
cessário para o número de pessoas que vai sentar 
à mesa, sem exagero; os restaurantes e food ser-
vices, em geral, também têm que ter um bom pla-
nejamento para a demanda a fim de não estocar 
produtos além do necessário. e, assim, por diante”, 
aconselha.

dicas para eMpresÁrio food service

De acordo com Quintão, para começar a com-
bater o desperdício de alimentos no mercado food 
service, “é preciso praticar o aproveitamento inte-
gral dos alimentos, trabalho que a onG Banco de 
alimentos realiza continuamente em oficinas e 
workshops. É muito comum as pessoas jogarem 
fora, sem pensar, partes dos alimentos que são 
nutritivas e podem se transformar em receitas sa-
borosas. as sementes, por exemplo, são ricas em 
fibras e gorduras boas, além de serem fontes im-
portantes de proteína vegetal: em 100g de semen-
tes de abóbora, por exemplo, existem 18g de prote-
ína. no site da onG Banco de alimentos, é possível 
encontrar receitas saborosas utilizando sementes 
de melão ou semente de abóbora, por exemplo, com 

a de molho pesto com semente de abóbora. as pes-
soas, muitas vezes, vivem o seu dia a dia sem per-
ceber que alguns hábitos podem impactar nossas 
vidas e o meio ambiente. na cozinha, descartamos 
cascas, entrecascas, talos, folhas e sementes, mas 
elas podem e devem ser consumidas. o que não 
pensamos é que, além de estarmos descartando 
bons nutrientes, os recursos naturais que foram 
utilizados para a produção dos alimentos também 
estão sendo jogados fora. por exemplo, a banana. 
para produzir um quilo de banana, gastamos 500 
litros de água, a casca corresponde a 30% / 40% 
do peso e, quando jogamos fora a casca de 1 kg 
de banana, desperdiçamos cerca de 200 litros de 
água. e desperdiçar 200 litros de água equivale a 
usar o chuveiro por dez minutos, acionar a descar-
ga 4 vezes ou lavar as mãos 5 vezes. a casca da 
banana possui muitos nutrientes, como potássio, 
magnésio e vitaminas B6 e B12 que podem ser mui-
to bem aproveitados pelo nosso organismo, além 
de possuir fibras alimentares que ajudam na saúde 
do intestino. na nossa missão de conscientização, 
divulgamos também receitas que podem ser feitas 
para o aproveitamento integral dos alimentos, evi-
tando, assim, o desperdício”, orienta.

a presidente da onG informa também que “além 
de compartilhar conhecimento em publicações, a 
Banco de alimentos realiza oficinas, workshops 
e muitas atividades que podem dar apoio ao em-
presário de food service, especialmente, no que se 
refere ao trabalho de aproveitamento integral dos 
alimentos.  É importante também os empresários 
tomarem conhecimento da legislação e a onG Ban-
co de alimentos pode orientá-los neste sentido. a 
onG Banco de alimentos sempre foi ferrenha de-
fensora da Lei do Bom samaritano, promulgada em 
junho de 2020 – a Lei no 14.016, que dispõe sobre o 
combate ao desperdício de alimentos e a doação de 
excedentes de alimentos para o consumo humano 
–, finalmente eximindo o doador de boa fé de incor-
rer em qualquer tipo de dolo. em 2020, também foi 
promulgado o Decreto no 10.490, que reconhece a 
importância de bancos de alimentos e fortalece a 

Fausto Makishi, Coordenador Adjunto do All 4 Food
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integração dos mesmos com a intenção de garantir 
uma alimentação adequada à população”, ressalta.

para ter acesso aos serviços oferecidos pela 
onG Banco de alimentos: bancodealimentos.org.br

uM boM app

Mais uma iniciativa que visa o combate ao des-
perdício de alimentos é o Um Bom app, “uma so-
lução simples, mas com um propósito gigantesco. 
acreditamos em uma nova maneira sustentável e 
consciente de consumo ao disponibilizar bons ali-
mentos que, pelo fato de não terem sido vendidos, 
encontrariam como destino o descarte”, define pe-
dro siniscalchi corte, fundador e ceo do negócio, 
que é classificado como uma startup criada em foz 
do iguaçu, no paraná, para resgatar o excedente 
diário de alimentos produzidos por um estabeleci-
mento que seriam descartados e vendê-los com até 
80% de desconto sustentável.

corte relembra que a “a ideia do Um Bom app é 
a soma da história de dois amigos, um problema 
socioambiental e um desejo de mudança. Marcelo, 
sempre envolvido na temática de sustentabilidade 
e consumo consciente, em 2018, durante a estadia 
em paris, na frança, exposto a todo o movimento 
e iniciativas que buscam resolver o problema do 
desperdício de alimentos, conheceu e ficou fas-
cinado com o modelo de negócio de uma startup 
dinamarquesa, a To Good To Go, que levantava a 
bandeira do não desperdício de alimentos por meio 
da intermediação de refeições que não foram ven-
didas nos estabelecimentos a preços muito econô-
micos. Depois de analisar bastante esse negócio e 
ver como funciona na prática para o mercado eu-
ropeu, ele, então, decidiu esboçar uma adaptação 
para o Brasil, que, até então, não possuía nenhum 
player com essa proposta, assim como em toda a 
américa Latina. De volta ao Brasil, ele compartilhou 
essa ideia comigo, que sou empreendedor da área 
de Tecnologia e alimentação e, juntos, definimos as 
estratégias e os procedimentos do que seria o for-
mato para Um Bom app”.

com apenas nove meses de mercado, atualmen-
te, o Um Bom app está disponível em duas cida-
des e atende padarias, confeitarias, restaurantes e 
cafés. “ainda somos um grão de areia para reduzir 
este problema monstruoso do desperdício de ali-
mentos. sabemos que essa problemática é muito 
ampla, porque não é somente um problema eco-
nômico e ambiental, mas, principalmente, um pro-
blema social. segundo últimas pesquisas, o Bra-
sil atualmente, possui 14 milhões de pessoas em 
condições de fome. por isso, o nosso negócio vai 
além de resinificar alimentos e refeições, mas tam-
bém buscar soluções para mudar esse cenário. já 
fizemos girar quase duas toneladas de boa comida, 
mas o leque de alcance é gigante e este só é o co-
meço”, garante corte.

o ceo partilha que o principal objetivo do Um 
Bom app é “por meio da tecnologia, tornar produ-
tos de qualidade acessíveis a todos, lidando com o 
desperdício ao longo de toda a cadeia de abasteci-

mento e gerando receita para as empresas e econo-
mia para os usuários”.

corte resume ainda que, “com o Um Bom app, 
ajudamos estabelecimentos food service a vender 
seu excedente de produção ao invés de desperdiçá
-lo. combatemos diretamente o impacto desse gar-
galo ao disponibilizar aos nossos clientes ótimas 
refeições com uma grande economia de, no mínimo, 
50%, e dando assim para a empresa um propósito 
ao seu excedente e gerando um lucro extra. par-
ticularmente, eu acredito que o que é mais impor-
tante para combater o desperdício de alimentos é 
que tenhamos consciência dos nossos hábitos de 
consumo. certa vez, li um artigo que dizia: conver-
temos a Terra em uma despensa sem fundo da qual 
retiramos o nosso alimento, muitas vezes mais do 

REDE FOOD SERVICE | 71

que necessitamos. É o que dizem os especialistas: 
na nossa dieta sobram carne, peixe, alimentos pro-
cessados, gorduras, açúcares e lácteos e faltam in-
gredientes essenciais como frutas e verduras. esse 
desequilíbrio, unido a um modelo produtivo pouco 
sustentável, pôs em xeque a nossa saúde e a do 
planeta, submetido a um estresse alimentar sem 
precedentes”, alerta.

para ter acesso aos serviços oferecidos pelo Um 
Bom app: umbomapp.com

all 4 food

outra iniciativa de destaque quando o assunto é 
combate ao desperdício de alimentos é o all 4 food, 
“uma rede de colaboração envolvendo pesquisado-

res de diferentes centros de pesquisa e tecnologia 
do Brasil e diferentes atores do ecossistema de ino-
vação com o propósito de conectar ideias e pessoas, 
tendo em vista potencializar a busca e construções 
de soluções tecnológicas e organizacionais inova-
doras para o setor de alimentos e bebidas. Trata-se 
de uma iniciativa singular de ação coletiva setorial 
e construção participativa de impacto à sociedade. 
as organizações e pessoas que participam do all 4 
food entenderam que as soluções para alguns pro-
blemas só são possíveis pelo engajamento coletivo. 
a sustentabilidade é um exemplo disso. acredita-
mos que apenas por meio da colaboração e da ação 
coletiva de múltiplos stakeholders podemos gerar 
impacto efetivo junto à sociedade e mudar o mundo 
para melhor. Queremos conectar academia, centros 
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de pesquisa, empresas, startups e outros atores do 
ecossistema de inovação em alimentos e bebidas 
com o intuito de criar novas soluções tecnológicas, 
que culminem no desenvolvimento de novas opor-
tunidades e negócios à luz dos 17 objetivos de De-
senvolvimento sustentável (oDs) da onU, em um 
processo que, de maneira concomitante, também 
retroalimente a construção de conhecimento, ilumi-
nando novos desafios à ciência, ao mesmo tempo 
que contribua para a formação de uma nova gera-
ção de líderes comprometidos com o desenvolvi-
mento sustentável. o all 4 food é uma iniciativa por 
si só inovadora. estamos empreendendo uma nova 
forma de construir conhecimento e soluções para 
a sociedade”, esboça fausto Makishi, que é Doutor 
em engenharia de alimentos, professor na Universi-
dade federal de Minas Gerais (UfMG) e coordena-
dor adjunto do all 4 food.

Makishi contextualiza que o “all 4 food surgiu 
de um evento pequeno da faculdade de Zootecnia 
e engenharia de alimentos da Universidade de são 
paulo (Usp), inicialmente, frustrado pelas medidas 
de isolamento adotadas no combate à pandemia 
de covid-19. entretanto, a mudança no formato do 
evento do presencial para o virtual permitiu a par-
ticipação de outras pessoas, outros pesquisadores 
e profissionais distantes geograficamente. foi, as-
sim, que aconteceu o primeiro ciclo do Desafio all 4 

food de startups, em 2020. ao final do evento, havia 
uma sensação de realização muito grande por parte 
dos participantes, foi quando aquelas pessoas per-
ceberam que poderiam fazer coisas realmente fan-
tásticas juntos. Depois disso, foram quase dois me-
ses de reuniões e debates, férias, final de ano, tudo 
pensando no all 4 food. É importante destacar que 
se trata de um programa em constante construção 
e construído por várias mãos. Desse processo de 
construção coletiva, surgiram, dentre outras coisas, 
dois aspectos que definem o all 4 food. o primeiro 
é que o nosso principal produto são as conexões, 
pois queremos aproximar soluções das demandas, 
os pesquisadores dos empresários e os estudantes 
dos profissionais mais experientes. e o segundo é 
que a nossa missão é criar impacto para o setor, 
mas, principalmente, para a sociedade. por isso, a 
sustentabilidade e os objetivos de desenvolvimen-
to das onU nos servem de norteadores.  para co-
meçar, foi eleito como tema da agenda 2021/2022 
o oDs 12 ‘produção e consumo sustentável’, com 
atenção especial para uma meta desse objetivo, 
que é a 12.3 de redução nas perdas e desperdícios 
de alimentos”, destaca.

o educador realça que, atualmente, “algumas 
estimativas apontam que o setor de bares, restau-
rantes, confeitarias e hotéis seriam os responsá-
veis por 15 a 20% de todo alimento desperdiçado 

no reino Unido e estados Unidos. É possível que, 
no Brasil, esse número seja ainda maior. no entan-
to, não há uma mensuração clara desse desperdí-
cio. com isso, uma das propostas do all 4 food é 
mensurar com mais precisão essas perdas e des-
perdícios e a pontar possíveis soluções. o setor de 
food service é peça fundamental nessa problemá-
tica que é sistêmica, ou seja, envolve toda a ca-
deia de valor. É preciso que fornecedores busquem 
soluções em produtos, processos, embalagens e 
outros serviços, que sejam práticas, economica-
mente viáveis e sustentáveis, compatíveis com as 
necessidades de quem está na ponta. o problema 
não pode ser apenas do restaurante ou da loja de 
conveniência. sobre isso, o all 4 food tem se pre-
ocupado muito em conectar também as pequenas 
empresas. Uma parceria com o serviço Brasileiro 
de apoio às Micro e pequenas empresas (seBrae) 
faz parta disso”, aponta.

justificativa

para Makishi, é preciso combater o desperdício 
de alimentos no mercado food service por diver-
sos motivos, sendo que o “primeiro é social, já que 
não podemos permitir que tantos alimentos sejam 
jogados fora em um mundo onde existem pessoas 
que não têm o que comer. o outro motivo, igual-
mente sensível e possivelmente mais imediato, é 
econômico. Desperdiçar alimentos é desperdiçar 
recursos naturais, humanos e financeiros. alguém 
trabalhou para produzir esses alimentos, alguém 
pagou por eles. no final de tudo, existe ainda um 
aspecto de educação. infelizmente, a cultura do 
desperdício ainda está enraizada na sociedade. o 
setor de food service pode ajudar a mudar essa 
cultura, dando o exemplo. Mas, antes de falar em 
como combater, é importante entender o que é per-
da e o que é desperdício. a fao tem tratado como 
‘perda’ o fenômeno que ocorre, normalmente, na 
produção dos alimentos. enquanto ‘desperdício’ 
é o fenômeno mais relacionado à distribuição e, 
principalmente, no consumo. as duas coisas são 
muito importantes, mas as soluções nem sempre 
são compartilhadas. as perdas estão intimamente 
ligadas à eficiência de processos. De certa forma, 
a indústria tem, ou deveria ter, buscado soluções 
para esses problemas sistematicamente nos últi-
mos anos. É importante lembrar que ineficiência 
é igual a custo. o problema de desperdício é, ao 
que parece, um pouco mais complexo. a solução 
depende em grande parte da conscientização do 
consumidor, mas também a adoção de práticas que 
envolvem toda a cadeia produtiva. alguns exem-
plos práticos envolve a oferta de porções alimenta-
res menores, o que evita sobras, embalagens com 
sistemas de fechamento que conservem o alimento 
por mais tempo ou mesmo a adequação dos prazos 
e de informação de validade dos produtos. Temos 
que pensar ainda em soluções para aquilo que é re-
jeitado pelo consumidor, criar bancos de alimentos 
e outras soluções para viabilizar o acesso desses 
alimentos por aqueles que precisam”, reflete. 

diMensão e ações 

apesar de ser um projeto recente, hoje em dia, 
o all 4 food já reúne mais de 90 pesquisadores de 
pelo menos 13 universidades e centros de pesqui-
sa e tecnologia do Brasil. “estamos em todas as 
cinco regiões. a rede envolve ainda profissionais 
de diversas áreas do ecossistema como acelera-
doras, agências de inovação e apoio, incubadoras, 
investidores e representantes do setor produtivo. 
Todo trabalho é voluntário. algumas empresas 
têm contribuído com recursos financeiros para 
manutenção do programa e, principalmente, fo-
mentar bolsas de estudo para jovens pesquisa-
dores. em vigência, além de um desafio de star-
tups, que está em sua segunda edição, o all 4 food 
está trabalhando em outras frentes de pesquisa, 
desenvolvimento e conexões. adiantando alguns 
lançamentos próximos, temos três pesquisas em 
andamento, cujos resultados serão divulgados 
em breve: um panorama da responsabilidade de 
grandes empresas do setor envolvendo perdas e 
desperdícios, um levantamento das iniciativas e 
melhores práticas para redução de perdas e des-
perdícios no Brasil e no mundo e uma pesquisa so-
bre o que o consumidor pensa sobre isso. e, além 
das pesquisas que serão divulgados em breve, es-
tão previstas também atividades como palestras, 
eventos, workshops e divulgação de conteúdo”, 
anuncia o coordenador adjunto.

convite 

por fim, Makishi faz questão de convidar a 
todos os leitores da rede food service para “se 
conectarem com o all 4 food. nos procurem por 
meio do nosso site e perfis nas mídias sociais. 
afinal, o empresário de food service deve enten-
der que a proposta do all 4 food não está restrita 
às grandes corporações. o conhecimento acumu-
lado e tecnologias disponíveis das universidades 
e centros de pesquisa não são apenas para gran-
des investidores. o all 4 food quer construir um 
mundo melhor para todos. Queremos ouvir os do-
nos de restaurantes, entender suas demandas e 
queremos que eles se conectem conosco, tenham 
acesso à informação e, principalmente, ajudem a 
construir soluções conjuntas para combater às 
perdas e desperdícios de alimentos”, finaliza.

para ter acesso ao site do all 4 food: all4food.com.br

e agora? já pode DiZer nÃo ao desperdício de 
alimentos com ações concretas em seu negócio 
food service? esperamos que sim! afinal, essa é a 
intenção principal desta matéria especial que nós 
da rede food service tivemos o prazer de desen-
volver para você e que faz parte do que trazemos 
para discussão coletiva por meio na nossa editoria 
sustenfood. então, continue nos acompanhando e, 
caso tenha uma sugestão de pauta relacionada, 
envie e-mail para redacao1@redefs.com.br. Será 
um prazer ser sua voz para promover a necessária 
sustentabilidade!
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eterno 
Mussum: 

cervejaria 
lança rótulo 

especial para 
comemorar 

os 80 anos do 
humorista

A Brassaria Ampolis, cervejaria 
idealizada para imortalizar 

o comediante, lançou a 
Aveludadis com o objetivo de 

marcar o mês em que Mussum 
completaria oito décadas
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para o público, um dos maiores humoristas 
que o Brasil já viu. começou a carreira como 
cantor, mas foi como integrante do grupo 
“os Trapalhões” que Mussum marcou uma 

geração ao imortalizar seu jeito de falar: criou pa-
lavras terminadas em is, como os termos “cacildis” 
e “forévis”. ao lado dos inesquecíveis Didi, Dedé e 
Zacarias, ele deixou um legado que marcou época 
na TV e no cinema brasileiros.

para ele, apenas caco, apelido que a família deu 
para antônio carlos. É assim para quem conheceu 
o Mussum na extrema intimidade e de quem de-
morou para se dar conta que era o filho do grande 
comediante, que sandro Gomes lembra do pai. “ele 
era um paizão, um cara muito amigo, muito preocu-
pado com os estudos, com horário, com responsa-
bilidade e sempre procurou passar isso pra gente. 
Uma pessoa extremamente do bem, feliz, pra frente. 
sempre preocupado com os outros, com os amigos. 
a relação que a gente tinha era muito boa. Morar 
com ele era muito especial, muito diferente, muito 
legal mesmo. as lembranças são muitas, a gente 
viajava muito juntos, em família e com amigos”, diz.

outra lembrança de Gomes com o pai está na 
relação dos dois no cômodo mais afetivo da casa: 
a cozinha. “as lembranças dele cozinhando para a 
família também são muito boas. ele me chamava de 
cobaia. ele fazia comidas novas, desenvolvia algum 

já “ampolis” deriva da palavra ampola, expressão 
usada por Mussum para se referir às garrafas de 
cerveja. a terminação em “is” é a grande marca re-
gistrada do comediante.

a cervejaria

a cervejaria Brassaria ampolis foi inaugurada em 
2013, no rio de janeiro, capital.e, quatro anos de-
pois, integrou o Grupo petrópolis. segundo Gomes, 
a relação do pai com a cerveja foi a oportunidade 
de eternizá-lo em uma marca dedicada à bebida. 
“cada desenvolvimento de produto, cada rótulo e 
contra-rótulo que escrevemos faz com que a gente 
lembre de alguma situação, que lembre dele, se ele 

prato diferente, um tempero diferente e eu era a co-
baia dele para isso. eu adorava, curtia mesmo, ele 
cozinhava muito bem”, lembra.

abril é um mês muito especial para a família do 
humorista. se estivesse vivo, ele completaria 80 
anos em 2021. a data tão significativa não podia 
passar em branco e, por isso, a cervejaria Brassaria 
ampolis lançou um rótulo especial pelas oito déca-
das de Mussum, a aveludadis.

coMo tudo coMeçou

a cerveja é um ponto comum em muitas famílias 
espalhadas pelo território nacional. os brasileiros 
criaram uma relação íntima e afetiva com a bebida. 

Mussum gostava de “mé”, apelido que ele deu para 
toda bebida alcoólica que ele colocava no copo 
– “mé” era a cerveja, a cachaça, o whisky. Mas, o 
caco, o antônio carlos, era apaixonado mesmo pela 
“loirinha”. “cerveja era a bebida que ele mais curtia. 
como ele viajava bastante, já tinha o costume de 
experimentar cervejas importadas”, conta o filho do 
humorista.

inspirado nessa paixão, Gomes fundou, junto 
com o sócio Diogo Mello, a Brassaria ampolis como 
uma forma de ter o pai mais próximo do seu dia a 
dia. Brassagem é o nome do processo para se fazer 
uma cerveja e brassaria é uma maneira, em portu-
guês, de se traduzir os termos estrangeiros “Bras-
serie” ou “Brewery”, ambos referentes ao processo. 

Sandro Gomes, filho de 

Mussum e sócio fundador 

da Brassaria Ampolis
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gostaria ou não. foi uma forma de todos os dias 
estar falando o seu nome, ter ele ao meu lado. Gra-
ças a Deus, deu certo. eu queria que fosse algo que 
chegasse para ficar, que perdurasse, que meus fi-
lhos, quando forem maiores de idade, bebam e co-
nheçam, saibam mais sobre o avô. e meus netos a 
mesma coisa, que se perpetue. o Mussum merece 
ser eterno, merece ser conhecido como o primeiro 
negro que tem a cara em um rótulo de cerveja, uma 
pessoa tão conhecida, tão amada. É uma forma que 
eu achei de homenagear o meu pai e tê-lo sempre 
ao meu lado”, diz o empresário.

eternizando os “is”

Você já deve ter visto em uma prateleira o rosto 
do Mussum estampado nas cervejas criadas para 
homenageá-lo. atualmente, a Brassaria ampolis 
conta com quatro rótulo fixos, todas, claro, com a 
marca registrada do humorista: Biritis, calcidis, Di-
triguis e forévis.

a primeira a ser lançada pela marca foi a Biri-
tis, uma Vienna Lager, com um estilo de bebida 
adequado para combinações gastronômicas. em 
seguida, veio a calcidis, o grande carro-chefe da 
empresa. Gomes conta que é uma premium lager 
puro malte, pensada para atender os mais variados 
perfis de consumidores. “a cacildis foi criada para 
atender a diversas ocasiões de consumo, no chur-
rasco ou reuniões com amigos, nos botecos, ou em 
casas noturnas. por ser uma cerveja irreverente, 
assim como era o saudoso Mussum, ela conquis-
tou a preferência dos consumidores de cervejas es-
peciais, entregando declaradamente o benefício de 
ser uma puro malte, atributo valorizado por jovens 
e adultos”, explica o sócio.

por fim, vieram Ditriguis e forévis, de estilos Wi-
tbier e session ipa, respectivamente. segundo Go-
mes, “são estilos que caíram no gosto dos consu-
midores brasileiros devido às suas características 
sensoriais”.

aveludadis

em um lançamento que viria para comemorar 
os 80 anos do saudoso Mussum, a dupla de sócios 
queria que a cerveja fosse criativa e surpreendente. 
nessa busca, chegaram à aveludadis, uma new en-
gland ipa, com aroma e sabor complexos de frutas 
amarelas e cítricas, como maracujá, abacaxi, melão 
e tangerina. ainda no sabor, é possível perceber no-
tas terrosas, condimentadas e picância, que contri-
buem para uma sensação refrescante. Tem gradua-
ção alcoólica de 6,3% e 38,5% de iBU (international 
Bitterness Unitis) – sigla referente ao amargor da 
cerveja. assim, mesmo com a presença marcan-
te do lúpulo, a bebida não é tão amarga devido ao 
açúcar residual das frutas tropicais. pelo estilo, ela 
tem uma aparência suculenta e turva, de cor ama-
relo alaranjado intenso.

a intenção da empresa é que o rótulo seja sazo-
nal apenas para marcar as oito décadas de Mus-
sum, mas Gomes adianta que a bebida caiu do 
gosto dos consumidores. “a pegada da aveludadis 
é mais uma homenagem pelo aniversário dos 80 
anos dele. Mas, como está tudo indo muitíssimo 

bem, com as vendas muito além da expectativa, eu 
acredito que ela pode se tornar um rótulo fixo. a 
aceitação está muito boa e existe a possibilidade 
de que o rótulo entre em definitivo para a família, já 
que está todo mundo gostando muito do produto”, 
comemora o empresário.

novidades à vista

com o sucesso de vendas dos rótulos e a ex-
pansão da marca, Gomes já está de olho em ou-
tra data comemorativa e adianta novidades para o 
negócio. “o que a gente pode falar é que estamos 
sempre desenhando, sempre planejando novos 
produtos. Vou contar aqui com exclusividade para 
a rede food service que teremos uma novidade 
para o aniversário da ampolis, que bate com o meu 
aniversário e o Dia dos pais. o pessoal vai curtir 
bastante. para o futuro, os planos são novos ró-
tulos, novas parcerias que façam sentido para a 
marca. ainda temos um longo caminho pela fren-
te, muita coisa para acontecer e um crescimento 
cada vez maior, para chegarmos à altura do que o 
Mussum merece”, finaliza.

 Aveludadis, uma New England IPA
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paulo Guimaro: o chef 
que largou o ramo de 

madeiras tratadas para ser 
empreendedor no setor de 

alimentos e bebidas
Após trabalhar 8 anos com eucalipto, hoje, o chef está à frente 

da pratucu’s pratos Rápidos e a Du chef trailer Burger
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De empresário do ramo de madeiras tratadas 
para ser empreendedor no setor de alimen-
tos e bebidas. esse é o resumo da vida de 
chef de paulo cesar de oliveira Guimaro, de 

38 anos, nascido no aBc paulista e criado em Duar-
tina, no interior de são paulo, o chef paulo Guimaro.

em entrevista exclusiva à rede food service, o 
chef revela como conseguiu fazer essa inesperada 
transição de carreira e como, realmente, se desco-
briu profissionalmente no universo da gastronomia. 
“em meados de 2013, após uma jornada de oito 
anos à frente de minha primeira empresa de euca-
lipto tratado na cidade de Duartina, interior de são 
paulo, chamada nova américa indústria e comér-
cio, resolvi me encontrar em outra profissão, uma 
vez que estava enfrentando muita dificuldade na 
atuação no ramo de madeiras tratadas. porém, eu 
não tinha ideia no que poderia atuar. assim, foi em 
uma volta do Litoral paulista, mais precisamente na 
rodovia dos imigrantes, que eu recebi um informe 
do processo seletivo da Universidade anhembi Mo-
rumbi. e, olhando os cursos anunciados, eu acabei 
me interessando de cara pelo curso de Gastrono-
mia. Tanto que, naquele mesmo dia, eu desviei mi-
nha rota e fui conhecer a universidade, foi quando 
eu me deparei com as cozinhas da unidade centro 
e, ali, fiquei extasiado e nunca mais abandonei as 
sauteses. naquele mesmo dia, eu enxerguei uma 
oportunidade de fazer daquele curso de dois anos 
uma nova jornada de negócios, pois entendi que 
o mercado de alimentação é muito diversificado e 
que algo se encaixaria para o meu perfil e as mi-
nhas habilidades. no entanto, eu não sabia o quan-
to desafiador seria essa decisão”, conta.

atualmente, Guimaro está à frente da pratucu’s 
pratos rápidos e da Du chef Trailer Burger, “que se 
iniciou no final de 2017 em um formato food truck, 
sendo trazida de são paulo para a pequena cidade 
de Duartina, no interior do estado, a 40 km distante 
de Bauru. inicialmente, atendíamos no estaciona-
mento do autoposto Mattos Guimaro, propriedade 
de meus pais. na época, contávamos com apenas 
seis mesas e trabalhávamos em duas pessoas. 
Mas, pouco tempo depois, fizemos uma experiência 
em um local diferente para atender aos foliões do 
carnaval e lá estamos até hoje. inclusive, até antes 
do início da pandemia de covid-19, por exemplo, 
contávamos com aproximadamente 160 cadeiras 
espalhadas em um ambiente todo estilizado, to-
talmente harmonizado com os arredores do ponto 
turístico da cidade, no eco parque ciro simão. já 
a pratucu’s pratos rápidos tem um pouco mais de 
abrangência e teve início antes mesmo do Du chef 
Trailer Burger. parece estranho, mas é a verdade, 
pois já estava trabalhando o material para a pra-
ticu’s quando me apareceu a oportunidade de ad-
quirir o Du chef e entendi que, naquela ocasião, era 
mais ‘certo’ trabalhar como lanchonete e conseguir 
levantar o dinheiro necessário para empreender 
com a praticu’s. Hoje, a práticu’s é uma unidade 
onde todos os produtos da hamburgeria são produ-
zidos, desde os brioches, burgers, molhos, verduras, 
empanados. enfim, todo o cardápio é produzido lá, 

contando, atualmente, como uma expansão na pro-
dução de pães e alimentos embalados já prontos 
para o consumo e fornecendo também pães para 
outras lanchonetes e restaurantes, além de tam-
bém prestar serviços de catering e buffet”, explica.

QueM é paulo GuiMaro?

por definição própria, “paulo Guimaro é um cara 
família, pai de um casal de filhos maravilhosos, 
Yuri, de 17 anos e estudante de Medicina, e aman-
da, de 10. sou nascido no aBc e criado em Duarti-
na. por isso, me considero um caipira de criação e, 
com muito orgulho da minha terrinha, irreverente, 
amigo de todos, agitado, cheio de ideias, um em-
preendedor, quase um pau para toda obra, além de 
ter espírito de aventureiro e um coração gigante. já 
o chef paulo Guimaro é um empreendedor no setor 
de a & B que carrega muito do pessoal na condução 
de sua equipe, não mede esforço, nem muito menos 
deixa seus colegas na mão. sou um chef sistemá-
tico e coeso, muito criativo, cheio de energia. sabe 
aquele chef carrasco? está aí! Muita gente confun-
de, leva um tempinho para as pessoas entenderem 
bem o porquê de ser tão enérgico, mas, logo, os 
resultados aparecem e a união reina. Também sou 
um profissional muito cuidadoso com os parceiros 
de trabalho, que gosta e até exagera no estender à 
mão. sou um chef decidido, destemido e super pro-
ativo, aquele que faz acontecer, envolvente e que 
não pensa duas vezes em alterar todo o processo 
para encontrar a melhor maneira de fazê-lo. Às ve-
zes, sou compreensivo até demais, mas muito com-
petente e responsável”, detalha.

Há seis anos, Guimaro divide a vida com a tam-
bém chef de cozinha ariane Battaglia, que é a sua 
sócia em seus dois empreendimentos food service. 
“foi ela que me fez voltar a enxergar a vida com 
mais amor e carinho. ela é minha sócia nos negó-
cios e a responsável por organizar a saúde finan-
ceira da família e das empresas”, diz.

vida real coMo chef de cozinha

conforme Guimaro, a sua vida real como chef de 
cozinha é “bastante intensa e cansativa, levando à 
exaustão em alguns dias, pois eu e minha compa-
nheira e sócia trabalhamos muito com o corpo e a 
cabeça juntos. praticamente, passamos 100% das 
horas do dia em pé. Mas, toda conquista depende 
de esforço e, quando trabalhamos com amor e sa-
bemos bem onde queremos chegar, logo, chegam 
as recompensas vindas diretamente pelos feedba-
cks da clientela e isso, talvez, motiva mais do que o 
retorno financeiro, pois somos movidos pelo com-
bustível do prazer e satisfação”, afirma.

o chef partilha também que, normalmente, tra-
balha em torno de 16 horas por dia, já que acredi-
ta que “as oportunidades não caem do céu”. além 
disso, ele desnuda que “vida de chef, embora se te-
nha uma impressão de glamour devido ao ‘boom’ 
da gastronomia nos últimos anos, não se vive essa 
realidade pela grande maioria das cozinhas dos 
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restaurantes mundo a fora, pois parece que a mídia 
encontrou um grande filão para vender seus minu-
tos de ouro nas redes televisivas. nos bastidores, 
a realidade é bem diferente! o trabalho não para e 
a cabeça não se desliga um segundo das rotinas. 
ser chef de cozinha é uma pressão danada e o pro-
fissional da área deve estar bem centrado e equili-
brado para não ‘surtar’. costumamos dizer que nós 
andamos na contramão das pessoas normais, pois, 
quando todos folgam e se divertem nos finais de 
semana e feriados prolongados, estamos dando o 
máximo de nós com cargas horárias estouradas e 
em um calor de quase 50°c. o chef coordenando 
toda a operação e, ao mesmo tempo, já revisando 
lista de compras, reservas e delivery é algo sur-
real, principalmente, nos horários de pico. Mas, o 
que move cada um desses profissionais é o prazer 
em bem servir. e, quando conseguimos um dia de 
descanso fora da cozinha no trabalho, vamos para 
a cozinha da casa da família fazer ‘apenas aquele 
almocinho’. parece ironia, mas a realidade é bem 
essa”, ressalta.

experiÊncias

Durante o curso de Gastronomia na Universi-
dade anhembi Morumbi unidade centro, Guimaro 

aproveitou para adquirir várias experiências na 
área, inclusive, uma vivência internacional que te 
somou bastante. “foram dois anos muito intensos 
de aprendizado e dificuldades aos montes, mas 
sempre aproveitando ao máximo cada oportunida-
de de evento interno da faculdade, fazendo alguns 
estágios não remunerados a fim de absorver tudo 
que me fosse passado.  por intermédio da anhembi 
Morumbi, por exemplo, participei, na espanha, de 
um curso oferecido pela Les roches Marbella, que 
fica na região da costa do sol na andaluziai, no 
início do segundo semestre de 2014. foi um curso 
de Verão oferecido por meio de uma parceria en-
tre as instituições e, por lá, conheci muita cultura 
e gastronomia, aprendi todos os pratos regionais, 
entre os principais a paella e a produção e consu-
mo do jamom serrano, produto de excelência re-
gional e consumo mundial. essa oportunidade fora 
foi muito importante para a minha carreira”, avalia.

entre as suas experiências profissionais, o chef 
guarda uma em específico com muito carinho, uma 
vez que a considera como extremamente marcante 
em sua trajetória, sendo, inclusive, a sua estreia no 
ramo da gastronomia. “Minha primeira ceia de natal 
servida para 150 hóspedes foi o meu primeiro traba-
lho como chef de cozinha. foram muitas sensações 
ao mesmo tempo, pois foram três dias de produção 
intensa, com rotinas de 18 horas, pois era uma tem-
porada de Verão em caraguatatuba. ao mesmo tem-
po, produzíamos os itens da ceia e também precisá-
vamos soltar almoço, petiscos para o bar da praia e o 
menu da janta dos hóspedes. na época, fizemos uma 
ceia muito bacana, combinando gastronomia medi-
terrânea e brasileira. foi um serviço bem completo, 
em que os hóspedes e passantes podiam desfrutar 
de uma mesa farta e um serviço volante de entradas. 
Mas, o que mais me marcou depois de tanto traba-
lho foi de fato a soltura do primeiro couvert. fizemos 
um brioche bem grande recheado de frutas secas 
para simbolizar a partilha do pão, pois não tínhamos 
tempo nem insumos suficientes para elaborarmos 
panetones. junto na cesta, compunham duas pas-
tas, grissinis e pães folha tostados. ao iniciar o ser-
viço e das minhas mãos liberar o primeiro couvert 
exatamente às 20h, eu encostei no refrigerador que 
estava atrás de mim e desabei em lágrimas. aquele 
momento marcou para sempre a minha carreira. afi-
nal, aquela sensação de dever cumprido me encheu 
de emoção! foi demais!”, relembra.

desafios e Metas

como empreendedor do ramo de alimentos e be-
bidas, Guimaro considera que os seus principais de-
safios são “formar uma equipe fantástica em toda a 
cadeia produtiva, nas operações de saída e na en-
trega dos nossos produtos, além de conciliar a vida 
pessoal e profissional para conseguir ter uma vida 
social com mais qualidade e alcançar o mercado da 
região com a expansão de novas unidades. Também 
quero deixar a praticu’s redonda, trazendo-a para 
um patamar bem mais formalizado e adequado para 
a nossa nova realidade do setor”, divide.

sobre suas metas, o chef relata que tem “algo 
interessante que carrego comigo há algum tempo, 
pois ouvi em uma palestra que, se deseja, sonha 
e pretende algo para sua vida, o certo é escrever 
em um caderno ou em um papel que seja. Mas, 
que escreva e registre esse sonho. Dessa forma, é 
possível acreditar que a probabilidade de se tornar 
realidade será muito maior do que um vago pen-
samento que passa em nossa cabeça. eu, ouvindo 
essa dica, passei a registrar no meu inconsciente 
e, daí por diante, a também escrever em um ca-
derninho surrado vários pequenos projetos que 
gostaria de executar, sem ordem para que eles se 
iniciassem. e, assim, eles, aos poucos, foram sen-
do executados e, hoje, conto com duas frentes de 
trabalho já pretendidas que acabam abrindo novas 
possibilidades dentro do vasto mercado da gas-
tronomia, sendo eles uma cozinha de produção e 
uma lanchonete”, diz.

Mercado

para Guimaro, o atual mercado food service “re-
quer, a cada dia, mais preparo. com os custos ab-
surdos os quais estamos atingindo, em toda a ca-
deia desde insumos básicos, produtos de limpeza, 
papelaria e descartáveis, juntando com o custo e 
risco com a mão de obra, o tempo que parece estar 
voando, as alíquotas que não dão folga e a neces-
sidade quase que diária de inovar, fazem com que 
todo profissional ou empreendedor esteja sempre 
antenado e disposto a mudar. não tem mais espaço 
para aventureiros, que, rapidamente, se dissolvem 
aos montes, pois até mesmo os grandes vêm so-
frendo com todo esse cenário. portanto, dedicação 
200% e atenção redobrada”, aconselha.

o chef complementa ainda que, apesar das 
últimas necessárias adaptações no ramo de 

alimentação fora do lar em decorrência dos 
efeitos da pandemia de covid-19, “alimentação 
continua sendo alimentação, o que ocorre é que 
já não se vai apenas alimentar-se. as pesso-
as, hoje em dia, tiram esse momento para usar 
como um entretenimento. com isso, cada vez 
mais, as casas estão se preparando para rece-
ber as pessoas com o objetivo de compor todo o 
momento de descontração e lazer desse público 
e lucrando com isso”, considera.

dica do chef

por fim, Guimaro deixa uma dica chave para 
quem sonha em ser chef de cozinha como ele. 
“converse muito com profissionais da área. ini-
cialmente, faça cursos simples de Gastronomia 
e procure trabalhar nas funções mais básicas, 
além de observar muito mais do que falar. apren-
da com os erros alheios e nunca mexa na faca do 
chef. (risos). Vale muito mais lavar folhas ou lou-
ça do que ser engolido por uma brigada inteira. 
então, saber se posicionar dentro de uma cozi-
nha é primordial. assim como, estar atento e ser 
proativo. Da mesma forma que uma casa precisa 
de um excelente alicerce para suportar o peso 
da sua estrutura, nós cozinheiros precisamos de 
muita base para aguentar o peso do cargo a ser 
alcançado, pois a diferença real entre o cozinhei-
ro e o chef é o tamanho das responsabilidades e 
até onde está disposto a se entregar à sua pro-
fissão. se alguém um dia lhe disser que ser chef 
é um sonho, diga para ele ao menos desconfiar 
um pouco, pois essa é uma decisão que lhe com-
prometerá a vida. entretanto, da mesma forma, 
poderá te levar a lugares pelo mundo que jamais 
sonhou em conhecer. seja feliz e desfrute de cada 
oportunidade”, finaliza.

Guimaro e a chef Ariane Battaglia
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Biscoito Fino Torteria:
conheça o negócio delivery de 
tortas artesanais criado por 

ex-executivo que fatura
r$ 250 mil ao ano

tendo como marca registrada as tortas decoradas como 
mandalas, negócio food service funciona 100% sob demanda na 

cidade de São paulo, capital
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Torta e mandala. o que essa tradicional re-
ceita culinária que compõe o universo da 
gastronomia afetiva e o tipo de círculo em 
sânscrito que é considerado por muitas 

pessoas como um símbolo de cura e espiritualida-
de possuem em comum? na Biscoito fino Torteria, 
marca delivery de tortas artesanais que funciona 
100% sob demanda na cidade de são paulo, capital, 
são, simplesmente, o casamento perfeito! afinal, as 
tortas decoradas como mandalas são a marca re-
gistrada do negócio, que fatura cerca de r$ 250 mil 
ao ano por meio de venda mensal que já chegou até 
em torno de 500 tortas em datas comemorativas, 
como Dia das Mães, Dia dos namorados, páscoa, 
natal, entre tantas outras.

o Que é a biscoito fino torteria?

criada em 2017 por Thiago Moreira porto, 
de 41 anos, natural são paulo, capital, casado 
e sem filhos, a marca é “uma tortaria artesanal 
que preza e valoriza por esse processo caseiro 
de produção. não avalio que eu a defina de forma 
diferente, pois a nossa essência, desde o come-
ço, sempre foi a mesma. o tempo fez com que 
aprendêssemos bastante coisa e com que nos 
adequasse mais ao nosso mercado consumidor. 

Mas, o nosso foco segue o mesmo. passamos 
por ajustes, claro! porém, seguimos com o mes-
mo ideal: proporcionar uma experiência única aos 
nossos clientes e isso começa no pedido, entre-
ga, comunicação e na degustação dos nossos 
produtos”, como ele mesmo resume.

porto é graduado em arquitetura e advocacia e, 
por oito anos, atuou como advogado no mercado 
corporativo. no entanto, com o intuito de melhorar 
a sua qualidade de vida, resolveu apostar no ramo 
food service e, vendo que tinha dado certo, pediu 
demissão no carnaval de 2018. assim, desde en-
tão, tornou-se, com orgulho, um empresário do 
ramo de alimentação fora do lar. “Tudo começou 
da ideia de buscar maior qualidade de vida, dei-
xando para trás uma carreira corporativa exaus-
tiva e da ausência de um produto no mercado que 
suprisse uma necessidade pessoal de consumo. 
comecei fazendo tortas para consumo próprio e vi, 
então, um nicho de negócio que poderia prosperar. 
Hoje, possuo uma cozinha industrial montada nos 
fundos da minha casa onde faço toda a produção 
das tortas.  já temos um colaborador fixo e alguns 
que são sazonais, sendo que o quadro máximo de 
trabalho em datas comemorativas é de cinco cola-
boradores”, conta.

Thiago Porto, o autor das 
delícias da Biscoito Fino Tortaria
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perfil de cliente e cardÁpio

De acordo com porto, o perfil de clientes da Bis-
coito fino Torteria é bastante específico, uma vez 
que “são consumidores que não abrem mão de 
qualidade na hora de escolher o que vão consumir. 
É o cliente exigente, detalhista e que busca pelo que 
tem de melhor no mercado”, garante.

sobre o cardápio, o ex-executivo relata que “o 
produto carro-chefe é a Torta de ragu de costela 
na cerveja preta”. além disso, ele afirma que, acima 
de tudo, “a nossa maior característica é a atenção 
aos pequenos detalhes. a apresentação ímpar de 
nossos produtos, o atendimento que prestamos, o 
cuidado com o cliente e com toda experiência de 
consumo dele é o que nos coloca em um lugar dife-
renciado do mercado”, enfatiza.

sobre a curiosidade de suas tortas serem deco-
radas como verdadeiras mandalas, porto revela que 
“elas não tiveram um propósito inicial, mas acaba-
ram virando uma marca registrada nossa. por isso, 
preferi seguir nelas como um referencial do meu 
trabalho. acho importante criar um selo dentro de 
um mercado tão competitivo e escolher a mandala 
foi fazer isso”, esclarece.

investiMento inicial

como a Biscoito fino Torteria surgiu de uma ex-
periência inicialmente pessoal, porto diz que não 
tem uma estimativa exata de quanto gastou ao todo 
para estruturar a sua marca delivery de alimenta-
ção fora do lar. entretanto, divide que “não tive um 
investimento inicial significativo. como no começo, 
eu conciliava o negócio com a minha carreira cor-
porativa, o meu investimento era a própria renta-
bilidade da venda das tortas. e, infelizmente e por 
inexperiência, não tenho ideia de quanto acabou 
sendo o total desse investimento”, pontua.

efeitos da pandeMia de covid-19

conforme porto, assim como a maioria dos em-
presários do ramo food service, a sua marca tam-
bém sofreu e ainda sofre os impactos dos efeitos 
sociais e econômicos da atual pandemia de co-
vid-19. porém, o empresário considera que “a pan-
demia congelou muito dos nossos planos, mas, a 
médio prazo, pretendemos entrar no mercado do 
atacado e criar um braço para trabalhar com cur-
sos. além disso, penso que, se por um lado, a pan-
demia representou um aumento de 50% em vendas, 
ela também diminuiu a rentabilidade dos produtos, 
já que tivemos um aumento sensível no preço dos 
insumos de produção. ou seja, mais trabalho para 
rentabilizar a mesma coisa. porém, como nosso 
principal marketing é o famoso ‘boca a boca’, o au-
mento da carteira de clientes significa uma expan-

são de futuros clientes, o que para nós é um cenário 
bastante favorável. o lado ruim é que o momento 
ainda inspira muita insegurança para investimen-
tos e planos ambiciosos de expansão”, avalia.

seGredo do sucesso

por fim, o ex-executivo partilha que o segre-
do para alcançar sucesso no atual mercado food 
service está em “oferecer algo que tenha um di-
ferencial. Muita gente fica esperando uma gran-
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de ideia para começar, mas as grandes ideias 
surgem é da evolução de ideias simples. assim, 
só começando a trabalhar que isso começa a 
acontecer e a se transformar até que você ache 
o seu diferencial. outro segredo é ouvir o cliente 
e aprender com ele. É preciso escutar o que ele 
está dizendo, pois são as opiniões dos clientes 
que calibram o seu produto. além disso, facilita 
demais definir um público-alvo e trabalhar para 
ele, produzir pensando nele e bolar as estraté-
gias também pensando nele. Tudo isso dá mui-

to mais resultado que atirar para todo lado. a 
melhor comida do mundo não vai ser vendável 
para qualquer público e você vender para o pú-
blico certo, necessariamente, é uma estratégia 
de sucesso e o inverso também é verdade. então, 
essas definições são essenciais para formatar 
o negócio, da mesma forma que QUerer ouvir 
feedback vai formatar seu produto, fazendo com 
que ele tenha muito mais sucesso, mesmo que, 
ainda no começo, o feedback negativo seja difícil 
de escutar”, indica.
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Aluguel em tempos de crise
Especialistas falam sobre questões importantes referentes ao aluguel 

do seu negócio de Food Service em tempos de pandemia
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Levantamento do Índice fipeZap, primeiro 
índice de preço com abrangência nacional 
que acompanha os preços médios de venda 
e locação de imóveis residenciais e comer-

ciais, aponta que, em 2020, foi registrado um recuo 
de 1,21% no preço médio de venda de imóveis co-
merciais em todo o Brasil devido ao efeitos da crise 
social e econômica desencadeada pela pandemia 
de covid-19, sendo que as cidades com as maio-
res quedas no preço médio de venda desse tipo de 
propriedade foram Brasília (-6,60%), Belo Horizonte 
(-3,74%), rio de janeiro (-3,56%), niterói (-2,92%), 
porto alegre (-2,77%), curitiba (-0,49%), e campinas 
(-0,43%). além disso, por meio da mesma pesqui-

andré roberto de Moraes, Head de Locações da 
arbo imóveis, startup do paraná presente em 220 
cidades no Brasil, além de ter imóveis no estado da 
flórida, nos estados Unidos, pontua que “nós te-
mos uma área de inteligência dedicada à análise de 
dados de mercado na arbo. com isso, conseguimos 
atuar ativamente com nossos clientes. em relação 
ao mercado, quando comparamos com o ano de 
2020 com os anteriores, de fato, houve uma dimi-
nuição no número de negócios de locação não re-
sidencial. porém, em 2021, percebemos uma esta-
bilidade no volume de negócios fechados até então, 
o que entendemos ser positivo em um período de 
incertezas”, afirma.

Lyana Bittencourt, ceo do Grupo BiTTencoUrT, 
consultoria com mais de três décadas de mercado 
especializada no desenvolvimento, gestão e expan-
são de redes de negócios e franquias, argumenta 
que “falando especificamente sobre o universo dos 
shoppings, eles já estavam num processo de redu-
ção dos descontos de aluguéis concedidos durante 
a pandemia para uma volta aos patamares do perí-
odo pré-pandemia, quando todos foram surpreendi-
dos pelo novo fechamento do comércio. na primeira 
onda, houve desde isenção de aluguel, condomínio 
até o fundo de promoção, mas, neste segundo mo-
mento, algumas redes de shopping já se pronuncia-
ram dizendo que a tendência é não isentar o aluguel 
como fizeram anteriormente. como informação, o 
reajuste dos contratos de aluguel é feito com base 
no iGpM Índice Geral de preços do Mercado e está 
sendo pleiteado para que passe a ser feito pelo 
ipca com algumas associações importantes, como 
a associação Brasileira de franchising  aBf), tam-
bém envolvidas nessa demanda. em 2020, o iGp-M 
subiu 23,14%, a maior alta em quase duas décadas. 
acredito que a situação ainda é delicada para todos 
e há sim a necessidade de diálogo e de ajustes para 
que a economia se recupere de uma forma geral. 
sem penalizar nenhum dos lados, pois, dessa for-
ma, todos saem perdendo”, enfatiza.

o Que fazer para tentar reneGociar 
o aluGuel dos neGócios food servi-
ce?

na visão de sartori, do secovi-sp, “o setor de 
food service foi um dos principais afetados pela 
pandemia. esse segmento tem como processo 
evolucionário trazer, cada vez mais, uma experi-
ência multissensorial e gastronômica ao cliente, 
se apoiando fortemente na venda direta. portanto, 
é de extrema dificuldade replicar esses conceitos 
por meio da venda on-line. por mais que compre-
mos os mesmos produtos, que serão entregues no 
menor prazo e com o maior zelo, não receberemos 
nosso prato ou drink em louças e taças, mas em 
recipientes plásticos. somada à queda no poder de 
consumo médio do cliente, verificamos que, no úl-
timo ano, aumentou o consumo de alimentos para 
própria cocção, em detrimento aos providos por ba-
res e restaurantes”, informa.

sa, foi possível apurar que o preço médio de loca-
ção do mesmo segmento também sofreu queda de 
1,07% e os recuos mais expressivos ocorreram no 
rio de janeiro (-6,04%), curitiba (-3,97%), florianó-
polis (-1,28%), Belo Horizonte (-0,74%), porto alegre 
(-0,31%) e salvador (-0,19%). e, só em dezembro do 
ano passado, o preço médio de venda de salas e 
conjuntos comerciais de até 200 m² caiu 0,46% no 
mês, enquanto o preço médio de locação apresen-
tou queda de 0,13% no mesmo período.

frente a esse cenário de crise no mercado de 
venda e locação de imóveis comerciais, é possível 
afirmar que uma das principais causas é o fato de 
que, desde que a pandemia do novo coronavírus foi 

declarada pela organização Mundial da saúde em 
11 de março de 2020, muito empresários, inclusi-
ve os do ramo food service, têm encontrado difi-
culdades para manter compromissos contratuais já 
estabelecidos, com ênfase no aluguel dos imóveis 
onde os seus estabelecimentos funcionam. afinal, 
um dos efeitos da doença tem sido o necessário 
abre e fecha do comércio, o que também ocasionou 
e ainda ocasiona perdas significativas de receitas 
para alguns setores do comércio.  por isso, atual-
mente, muitos empresários do ramo de alimenta-
ção fora do lar vivem o dilema do que fazer para 
ficar em dia com o quesito aluguel e, assim, não 
fechar as portas.

Mas, se essa é a sua situação hoje em dia como 
empresário food service, nós da rede food service 
vamos te orientar como deve atuar nesse momento! 
Vamos lá?

Mercado 2021 de locação de iMóveis/
lojas coMerciais

antes de pensar se é hora de renegociar o alu-
guel da sua loja ou fechar as portas do seu negócio 
food service, é preciso que, primeiramente, entenda 
como, de fato, está o atual mercado 2021 de loca-
ção de imóveis/lojas comerciais.

De acordo com adriano sartori, Vice-presidente 
de Gestão patrimonial e Locação do secovi-sp, o 
maior sindicato do mercado imobiliário da américa 
Latina e Vice-presidente da cBre, comunidade in-
tegrada referência mundial em consultoria na área 
de locação e gestão de imóveis, “o mercado imobi-
liário varejista hoje é de oportunidades. a instabili-
dade trazida pela pandemia beneficiou mais alguns 
setores do que outros. Dentre eles, por exemplo, 
os comércios essenciais, como mercados, ataca-
dos, bricolagem e farmácias, que têm apresentado 
resultados constantes e positivos, reportando em 
alguns períodos incremento da performance de 
venda. algumas das companhias desses segmen-
tos reportaram vendas de até 20% superiores com 
relação a 2020, sendo um dos principais pilares 
deste aumento o e-commerce.  enquanto isso, se-
tores ligados a alimentos e bebidas, eventos e tu-
rismo continuam sendo prejudicados pela impos-
sibilidade de vendas diretas e por restrições mais 
rígidas de funcionamento durante os períodos de 
isolamento impostos pela pandemia. essa venda 
restrita apenas a aplicativos de entrega não traz 
margem ou subsistência necessária ao empresário. 
em alguns casos, verificou-se queda de até 70% 
no faturamento. essa dicotomia dentro do setor 
varejista faz com que existam, atualmente, nichos 
de mercados com alto apetite por novos negócios, 
enquanto outros buscam não fechar as portas. É 
válido ressaltar ainda que, independentemente do 
setor em que uma marca se insira no varejo, há 
oportunidades deixadas por concorrentes e outros 
segmentos em um processo de reciclagem urbana 
do comércio, tanto na rua quanto em centros co-
merciais”, partilha.
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Moraes, da arbo imóveis, concorda com sartori 
e complementa que “sem dúvida, o setor food ser-
vice foi um dos mais afetados pela atual pandemia 
de covid-19. com a redução de circulação e res-
trição de horário de estabelecimentos comerciais, 
foi inevitável o impacto. Diversos estabelecimentos 
tradicionais fecharam ou reduziram suas unidades. 
a incerteza tomou conta do mercado. Mas, vimos 
também muitos clientes se reinventando, mudando 
de abordagem ou até mesmo agregando valor aos 
seus produtos e serviços. em momentos de crise, é 
que surgem as maiores inovações”, pontua.

Bittencourt, ceo do Grupo BiTTencoUrT, enten-
de que, “na verdade, vários setores foram penaliza-
dos, haja vista os setores de eventos e de viagens. 
pode se dizer que são exceções aqueles que tive-
ram alta da demanda como o setor supermercadis-
ta e farmacêutico. o food service teve o benefício 
de poder contar com o delivery e o pick-up in sto-
re. esses modelos de atendimento foram efetiva-
mente a salvação de muitos estabelecimentos que 
operam no segmento. apesar das taxas aplicadas 
pelos super apps como ifood, rappi e Uber eats, 
essas plataformas viabilizaram a sustentação de 
muitos negócios e permitiram a operação no digital 
daqueles que ainda não estavam nesse estágio de 
maturação”, reitera.

Mas, na prática? o que os empreendedores do 
ramo de alimentação fora do lar podem fazer para 
tentar renegociar o aluguel do imóvel onde fun-
ciona o seu negócio e, assim, tentar, ao máximo, 
não fechar as portas? “não existe um processo de 
negociação retilíneo e aplicável a todos os seto-
res. até mesmo para uma rede de diversas lojas 
e franquias, cada negociação deverá ser tratada 

de maneira única. a negociação transparente, que 
aponte as dificuldades enfrentadas por ambas as 
partes, é a mais eficiente. a recomendação neste 
momento para o inquilino é apresentar documen-
tos que comprovem a perda de receita, além do 
evidente período que o estabelecimento teve que 
se manter fechado por conta dos sucessivos ‘lo-
ckdowns’”, responde sartori.

Moraes, por sua vez, orienta que “o mais impor-
tante nesse momento é tentar negociar, com coe-
rência. Muitos proprietários entendem a situação 
e estão dispostos a negociar. afinal, é um ganho 
mútuo. porém, é importante entender que os do-
nos de imóvel, muitas vezes, dependem da renda 
da locação. então, a negociação deve ser benéfica 
a ambos”, ressalta.

já Bittencourt aconselha que, “antes de recorrer 
à justiça, o que consideramos o mais extremo e one-
roso para as partes, é importante tentar renegociar, 
uma vez que a pandemia foi considerada um caso 
de calamidade pública. inclusive, tramita na câma-
ra dos Deputados um projeto de lei que formaliza 
essa renegociação com prazos e formas desses 
contratos. a primeira iniciativa deve ser apresentar 
uma proposta de renegociação do aluguel, de forma 
clara e transparente. assim, o locador pode avaliar 
e fazer suas considerações”, relata.

direitos e obriGações na devolução 
do iMóvel aluGado

agora, se, realmente, você já tentou renegociar 
o preço do aluguel do imóvel onde funciona o seu 
negócio food service, não teve sucesso e, com isso, 
já chegou a conclusão de que irá mesmo precisar 
fechar as portas, fique atento (a) aos seus direitos 
e obrigações!

neste caso, sartori, do secovi-sp, chama a 
atenção que “se a devolução ocorrer durante o 
prazo de vigência do contrato de locação, o inqui-
lino poderá simplesmente devolver o imóvel, avi-
sando o proprietário com a devida antecedência 
e pagando a multa pactuada, que é inversamente 
proporcional ao período do contrato que houver 
cumprido. Mas, para isso, é necessário observar 
atentamente o que tiver sido combinado no con-
trato quanto às condições físicas de devolução. 
por exemplo, as benfeitorias eventualmente rea-
lizadas ficarão no imóvel, ou ainda, no caso de 
partes alteradas no imóvel, devem sem entregues 
como estavam antes”, elenca.

Moraes, da arbo imóveis, indica que, “além das 
obrigações padrão do imóvel, como quitação de 
faturas de consumo, deve-se entregar o imóvel da 
mesma maneira em que estava quando foi recebido 
em locação (salvo em especificidades de contrato). 
portanto, ao planejar a entrega, deve-se verificar a 
vistoria de entrada no imóvel e orçar as reformas 
necessárias para a entrega. em muitos contratos, 
o aluguel só cessa quando as reformas forem con-
cluídas. pedir o auxílio da imobiliária é muito im-
portante para que todas as obrigações sejam es-
clarecidas”, sugere.

o Que prevÊ a lei do inQuilinato Que 
pode ajudar?

atualmente, o que rege a relação entre locadores 
e locatários no território brasileiro é a Lei do inqui-
linato, de número 8.245 e datada em 18 de outubro 
de 1991. nesse sentido, sartori, do secovi-sp, es-
clarece que existem alguns pontos desta legislação 
que podem ajudar o empresário do ramo food servi-
ce no atual cenário de crise. “além de admitir a de-
volução do imóvel pelo locatário a qualquer tempo, 
direito que o locador não possui, a legislação prevê 
a possibilidade constante de acordos que podem 
abranger o valor do aluguel, a forma de reajuste, 
etc.  não havendo acordo, a lei também prevê, a 
cada três anos, a revisão do valor do aluguel, meca-
nismo interessante e eficaz de estabelecimento de 
valores coerentes com o mercado”, detalha.

Moraes, da arbo imóveis, acrescenta que “é impor-
tante que o empresário observe as questões da seção 
iii, do art. 51 ao art. 57, que tratam de locações não 
residenciais, pois há diversos itens relacionados às 
locações em shopping centers e referente à retomada 
do imóvel pelo proprietário. porém, nessa situação de 
crise, é sempre importante negociar valores e termos, 
pois o contrato de locação, em muitos casos, permite 
sua alteração por acordo mútuo”, salienta.

dicas para QueM estÁ prestes a fe-
char as portas

por fim, os três especialistas entrevistados in-
dicam que, antes de fechar as portas e entregar a 
sua loja alugada tente “negociar sempre! com a ex-
tensa duração da pandemia, boa parte dos donos 
de imóveis e imobiliárias entenderam que é muito 
importante negociar para que ambos possam se 
sustentar. Um imóvel que venha a ser desocupado 
trará custos adicionais e custos para a aquisição 

de novos clientes, principalmente, em um meio di-
gital que cresceu absurdamente. outro ponto é se 
reinventar e continuar testando novas abordagens 
comerciais, visto que muitas empresas permane-
cem sólidas em tempos como esse. as pessoas não 
deixam de comer e sim apenas mudam o formato 
do pedido”, reforça Moraes, da arbo imóveis.

para sartori, do secovi-sp, “com o avanço da 
campanha de imunização, a reabertura do comér-
cio deverá ocorrer em maior escala, possibilitando 
consequente melhoria no ambiente de negócios. 
Tomemos como exemplo israel, itália e nova Ze-
lândia, que já têm suas lojas abertas e a economia 
voltando aos trilhos. Vale relembrar que, no segun-
do semestre do ano passado, pudemos observar 
uma melhora generalizada das vendas do comércio 
a partir das reaberturas graduais e programadas. 
com a contribuição de todos, em breve, poderemos 
verificar movimento semelhante, de maneira rápida 
e, esperamos, de maneira definitiva. portanto, saiba 
que, apesar do cenário de muitas dificuldades, exis-
tem também oportunidades. aqueles com maior re-
siliência, que conseguirem manobrar seu caixa, vão 
verificar, no curto prazo, oportunidades no mercado 
com ‘preços de baixa’, principalmente, para novos 
negócios. infelizmente, algumas empresas terão 
dificuldades de se manterem ativas até o fim da 
pandemia, gerando vacância em pontos estratégi-
cos com preços eventualmente descontados, além 
de oportunidades de fusões e aquisições”, pondera.

Bittencourt, ceo do Grupo BiTTencoUrT, finali-
za dizendo que, agora, o que é mais urgente é “um 
olhar profundo sobre a saúde financeira do negó-
cio e o quanto o empresário consegue sustentar a 
empresa com receitas adicionais, como o delivery 
é importante. além disso, uma gestão financeira 
bastante cuidadosa é o que vai ajudar o empresário 
food service a tomar essa decisão sobre o aluguel 
ou não de sua loja”, finaliza.

Adriano Sartori, Vice-Presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Secovi-SP
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André Roberto de Moraes, Head de Locações da Arbo Imóveis
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saber escolher com qual 
chocolate trabalhar faz 

toda a diferença no ramo da 
confeitaria

grandes marcas já oferecem linhas voltadas ao mercado food 
service e seus executivos dão dicas de como prosperar com 

chocolate em meio à atual pandemia

REDE FOOD SERVICE | 93

c.H.o.c.o.l.A.t.E. Uma verdadeira paixão 
mundial, não é mesmo? ok! isso não é lá uma 
grande novidade! Mas, você sabia que, durante 
o ano passado, mesmo em meio à crise social e 
econômica desencadeada pela ainda atual pan-
demia de covid-19, mais de 80% dos brasileiros 
compraram chocolate para consumir em casa? 
pois é! esse dado foi divulgado pela associação 
Brasileira da indústria de chocolates, amendoim 
e Balas (aBicaB), que encomendou uma pesquisa 
ao instituto Kantar para entender melhor o mer-
cado de chocolates em 2020.

De acordo com o mesmo estudo, entre janeiro 
e setembro do ano passado, a taxa de penetração 
da categoria de chocolates nos lares brasileiros 
foi de 90,1%. e, quando se trata do consumo fora 
de casa, o produto teve um crescimento de 3,1% 
e chegou à 65,9% de penetração. assim como, o 

levantamento revelou que a média mensal de bra-
sileiros que compram chocolate é de 55,4% e o fa-
turamento da categoria de chocolate apresentou 
incremento de 9% no comparativo com o mesmo 
período de 2019, atingindo o valor de r$ 5,4 bi-
lhões até setembro, sendo estimulado pelo con-
sumo doméstico. assim como, foi apurado que a 
frequência de compra de chocolate aumentou 4% 
no período pesquisado, com os compradores vi-
sitando o ponto de venda cerca de 13 vezes nos 
últimos 12 meses.

ou seja, trabalhar com chocolate no mercado 
food service, em especial no nicho de confeitaria, 
está sendo, cada vez mais, vantajoso, não é mes-
mo? Mas, hoje, nós da rede food service temos 
uma pergunta ‘mão na massa’ para você: sabia 
que já existem várias marcas que trabalham com 
diferentes tipos de chocolates para atender, es-
pecialmente, aos empreendedores do segmen-
to de alimentação fora do lar? não? então, essa 
matéria vai te ajudar e muito. afinal, por meio de 
entrevista com três empresas que possuem uma 
linha de chocolates voltadas exclusivamente ao 
universo food service, a nossa reportagem irá te 
apresentar os produtos disponíveis atualmente 
no mercado, qual é a funcionalidade de cada um e 
dicas de como prosperar com chocolate em meio 
à atual pandemia.  Vamos lá?

arcor

a arcor Brasil, pertencente ao Grupo arcor, empre-
sa multinacional de origem argentina especializada 
na elaboração de alimentos, guloseimas, chocola-
tes, biscoitos, sorvetes, agroindústria e embalagens 
possui a Linha de chocolates profissionais da arcor.

De acordo com anderson freire, Diretor de Marke-
ting, pesquisa e Desenvolvimento da arcor do Brasil, 
essa linha “é composta pelas barras nos sabores de 
chocolate ao leite, chocolate meio amargo, choco-
late branco em embalagens de 1,05 kg e 2,1 kg.  e, 
recentemente, ganhou mais um item com o lança-
mento do chocolate amargo 70% cacau, disponível 
em embalagem de 1,05 kg.  a novidade conta com 
alto teor de cacau e segue a tendência de consumo 
saudável que tem crescido no país. segundo estudo 
divulgado pela nielsen, em 2020, 84% dos brasileiros 
afirmaram ter adquirido ao menos um hábito mais 
saudável em sua rotina. além disso, 64% dos entre-
vistados em pesquisa realizada pela opinião Box 
afirmaram preferir chocolate com maior concentra-
ção de cacau. o lançamento amargo 70% cacau pos-
sui sabor intenso e marcante de cacau, muito brilho 
e cor intensa. ele é ideal em receitas para ressaltar 
o sabor do cacau, como mousses e trufas finas, 
trazendo refinamento para as aplicações dos con-
feiteiros e transformadores. além disso, a nossa Li-
nha profissional, que já contava com embalagens de 
gotas em tamanho para atender a demanda de food 
service com caixas de 5 kg e 10 kg, teve mais um 
recente lançamento de embalagens menores dispo-
níveis nos sabores chocolate ao leite e meio amargo, 
nos pesos de 1,05kg e 2,1kg”, detalha.
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freire também explica que “os chocolates da Linha 
Profissional da Arcor garantem um rendimento ide-
al, auxiliando quem trabalha com a transformação 
de chocolates através de processos de derretimento, 
temperagem, moldagem e banho para sobremesas 
em geral. os produtos apresentam sabor intenso e 
derretem com facilidade por se tratar de chocolate 
puro e não cobertura, o que garante mais qualidade 
e valor agregado às receitas, contribuindo, significa-
tivamente, para o sabor do produto final e oferecendo 
maior praticidade ao dia a dia dos profissionais de 
confeitaria”, afirma.

harald

a Harald, marca que começou há mais de um sécu-
lo quando uma família vinda da alemanha inaugurou, 
em 1903, a primeira fábrica de chocolates do Brasil, 
também trabalha com chocolates que atendem ao 
empresariado food service. inclusive, conforme fer-
nanda sequetto, Gerente executiva de Marketing da 
empresa, “todas as nossas linhas atendem tanto o 
mercado food service, quanto o mercado dos trans-
formadores (confeiteiros autônomos). a diferença 
está na gramatura dos produtos que disponibiliza-
mos. por exemplo, temos as linhas de coberturas 
como confeiteiro e raspar&cobrir, que atendem o 
mercado com embalagens de até 5 kg. outro diferen-
cial é a performance de uso para diferentes aplica-
ções e as necessidades do dia a dia deste mercado”, 
apresenta.

sequetto informa ainda que a Harald tem “produ-
tos para atender todas as necessidades dos nossos 

clientes, como coberturas para fazer raspas e deco-
rações com maior facilidade; coberturas fracionadas 
para cobrir, banhar e fazer casquinhas sem a neces-
sidade de temperagem (choque térmico), que é o 
caso das linhas confeiteiro e Top, que trazem mais 
rendimento e praticidade. já na linha Melken temos 
o sabor ‘nobre’ e a cremosidade do chocolate tradi-
cional; e, na linha Unique, temos produtos voltados 
ao mercado gourmet, com origem controlada, 100% 
manteiga de cacau, maior fluidez e notas de sabor 
que podem ser harmonizadas com sobremesas de 
alta confeitaria”, pontua.

Genuine

a Genuine confeitaria, marca da cargill, empresa 
multinacional com sede no estado de Minnesota, nos 
estados Unidos, recentemente, anunciou o lançamen-
to de uma nova linha profissional de chocolates pen-
sada para atender as necessidades do empreendedor 
food service.

Ludmila roseiro é Gerente da categoria de cho-
colates e coberturas da cargill e relata que “em seu 
portfólio atual, a Genuine conta com as linhas choco-
late em Barras e em pedaços, cobertura fracionada 
em Barras, cobertura skimo, cacau e chocolates em 
pó e, nosso último lançamento, a cobertura Genuine 
confeitaria. Todos estão disponíveis nas versões ao 
leite, branco e meio amargo e os chocolates também 
no sabor blend. o Genuine chocolate em Barras e 
o Genuine chocolate em pedaços são ideias para a 
produção de tabletes, ovos de páscoa, coberturas de 
biscoitos, bombons e confeitaria em geral. o Genuine 

chocolate em pó é ideal para decorar e aplicar em tru-
fas, bebidas quentes e frias, bolos e sobremesas em 
geral. o Genuine cobertura confeitaria e o Genuine 
cobertura fracionada em barras são para cobertura 
de bolos, bombons, pães de mel, cupcakes, biscoitos 
e finalização de sobremesas. E o Genuine Cobertura 
skimo é destinado à imersão de picolés, coberturas 
de sorvetes, flocos e finalização para sobremesas ge-
ladas”, orienta.

coMo escolher o Melhor chocolate 
para trabalhar no Mercado food 
service?

com tantos tipos de chocolates desenvolvidos por 
grandes marcas para atender o mercado food service 
hoje em dia, com certeza, escolher com qual maté-
ria-prima trabalhar neste ramo não é uma tarefa tão 
fácil. no entanto, freire, da arcor Brasil, salienta que, 
“na arcor, acreditamos que ser apaixonado pelo que 
se faz é fundamental. isso contribui muito com o su-
cesso do nosso negócio, fazendo com que criemos 
momentos mágicos aos nossos consumidores. pen-
so que essa mesma paixão pode contribuir muito para 

o crescimento de um profissional de confeitaria. Mais 
do que um produto, o chocolate desperta sentimentos 
e é amado por muitos. as receitas que desenvolve-
mos são testadas por especialistas. nossas receitas 
sempre informam o rendimento, o que auxilia o con-
feiteiro a fazer o cálculo mais adequado para o seu 
negócio. Mas, também é muito importante conferir os 
ingredientes usados nas formulações para garantir 
que o chocolate adquirido seja puro e não cobertura, 
o que é o principal fator que interfere na qualidade do 
produto final”, enfatiza.

sequetto, da Harald, considera que “saber as di-
ferenças entre os produtos ajuda o profissional a al-
cançar uma maior produtividade e também a atingir 
os resultados desejados. por exemplo, utilizar uma 
cobertura fracionada, como a linha Top, irá auxiliar na 
agilidade e praticidade em uma produção de pães de 
mel por não necessitar que seja feito o processo de 
temperagem (choque térmico necessário quando se 
trabalha com chocolates). e, ao optar por utilizar cho-
colates das linhas Melken e Unique para o recheio de 
um bombom ou bolo, ele vai atingir a cremosidade e 
sabor intenso que os clientes amam. O profissional 
que trabalha com chocolate precisa ter um perfil ‘mão 

Freire, Diretor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento da Arcor do Brasil

Ludmila Roseiro, Gerente de Chocolates e Coberturas da Cargill
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na massa’, pois o mundo da confeitaria gira em tor-
no de erros, acertos e aperfeiçoamento constante. e, 
quem escolhe essa ocupação, deve ter em mente que 
terá um processo de evolução em toda a sua carreira. 
na hora de escolher com qual tipo e marca de chocola-
te irá trabalhar, é importante avaliar qual é o resultado 
que ele espera de suas receitas. feito isso, ele pode 
analisar e escolher qual produto se encaixa melhor 
tanto na aplicação, quanto no custo-benefício. para 
escolher a marca, ele deve considerar as opções que 
atendam suas expectativas em qualidade, performan-
ce e apoio técnico especializado (sac e atendimento). 
além disso, estudar, aprender técnicas e processos 
novos fará com que ele se torne um confeiteiro melhor 
a cada dia. a Harald se preocupa com a formação de 
novos e experientes confeiteiros e está sempre inse-
rindo conteúdos nas redes sociais e site para auxiliá-lo 
nessa jornada de aprendizado, além de contar com o 
apoio de técnicos chocolatiers in loco para ensinar e 
ajudar nossos clientes no dia a dia. atualmente, este 
serviço está pausado por causa da situação sanitária 
do país e o suporte é realizado à distância”, orienta.

já roseiro, da Genuine, ensina que “é muito impor-
tante que o profissional de confeitaria busque sempre 
melhorar e se desenvolver no seu negócio. nessa pan-
demia, por exemplo, nós vimos que muitas pessoas 
estão em busca de novas ideias de receitas e formas 
de obter uma renda extra por meio da gastronomia. e, 
pensando nisso, elaboramos um calendário de lives 
Genuine, com aulas exclusivas e eventos com especia-
listas em gastronomia e culinária. Desta forma, que-

remos transformar nossos dias na cozinha em uma 
doce diversão e colaborar com inspirações para quem 
busca essa fonte de renda extra. a agenda das lives, 
receitas, sugestões, dicas de manuseio dos produtos e 
onde encontrá-los, estão disponíveis no nosso insta-
gram (@chocolategenuine), site e no nosso Facebook. 
nós desenvolvemos cada uma de nossas linhas de 
produtos profissionais com especificações e aplica-
ções diferentes. É essencial que os consumidores sai-
bam dessas diferenças para conseguirem aproveitar 
ao máximo os produtos e terem maior sucesso no seu 
negócio. por exemplo, os chocolates possuem carac-
terísticas diferentes das coberturas fracionadas, como 
a necessidade de temperagem (ou choque térmico) 
dos chocolates para fazer os tabletes, casquinhas de 
bombons, trufas e ovos de páscoa. assim, a dica para 
os profissionais de confeitaria é escolher os produtos 
que tragam sabor e qualidade e também aqueles que 
sejam bons na hora de trabalhar e aplicar nos doces. 
a Linha Genuine, por exemplo, é desenvolvida pensan-
do, principalmente, em qualidade de sabor e aplica-
ção. Então, é uma opção confiável para as melhores 
receitas. nossos chocolates Genuine são constante-
mente testados por diversos nomes da gastronomia e 
reconhecidos por sua excelência e qualidade. Genui-
ne oferece produtos de alta qualidade há mais de 10 
anos. a linha de chocolate é produzida pela cargill com 
manteiga e liquor de cacau provenientes das melhores 
amêndoas de cacau, resultando em sabor e cremosi-
dade diferenciados, além de apresentar praticidade na 
cozinha”, assegura.

Mercado de chocolates pós-pande-
Mia: atenção para as oportunidades!

entendido como você empresário do ramo food ser-
vice ligado à confeitaria deve escolher o melhor choco-
late para trabalhar? então, saiba ainda que, conforme 
mostram as pesquisas, o mercado de chocolates pós
-pandemia precisa ser bem compreendido para que 
você consiga ter sucesso e aproveitar as oportunida-
des que tem surgido. por isso, freire, da arcor Brasil, 
revela que “a pandemia trouxe consigo, dentre todas as 
suas mudanças, a expansão do mercado de chocola-
tes por causa de uma demanda cada vez maior, resul-
tante do aumento de empreendedores na área. além 
disso, houve um movimento na busca por ‘pequenos 
prazeres’, destacando o poder da indulgência como fa-
tor decisório para a compra. sabemos que a pressão 
e os desafios que o momento ainda exige são muitos, 
por isso, a busca por comfort foods ficou ainda mais 
constante”, salienta.

sequetto, da Harald, por sua vez, avalia que “a 
pandemia está contribuindo para a transforma-
ção do mercado de confeitaria. infelizmente, mui-
tos contratos de trabalho foram rescindidos neste 
período e as pessoas viram na confeitaria uma al-
ternativa de sustento do lar. por isso, temos visto 
muitos iniciantes no mercado buscando produtos 
de qualidade e com bom custo-benefício. a confei-
taria é um setor com alta lucratividade que, se tra-
balhado da forma correta, ou seja, avaliando bem 
seu público-alvo, escolhendo ingredientes de qua-
lidade, criando produtos com sabor, apresentação e 
preço adequado, já é um excelente começo para ter 
sucesso. em conjunto com o crescimento do mer-
cado, a concorrência também aumenta. portanto, 
é importante se especializar e se diferenciar para 
conquistar seu espaço”, indica.

Por fim, Roseiro, da Genuine, afirma que “nesta pan-
demia, nós pudemos observar que muitas pessoas es-
tão em busca de novas ideias de receitas e formas de 
obter uma renda extra por meio da gastronomia e isso 
é uma ótima ideia para quem busca se reinventar e ex-
plorar novas oportunidades. além disso, para muitos, 
o tempo na cozinha se tornou uma terapia nesse mo-
mento. por isso, nós buscamos estar, cada vez mais, 
próximos dos nossos clientes seja com nossos produ-
tos ou com as lives que trazem receitas deliciosas para 
serem testadas, além de diversas dicas e receitas que 
temos nas nossas redes sociais para ajudar os novos 
profissionais deste mercado. Como o mercado de cho-
colates está cada vez maior e com o também aumento 
dos pequenos negócios, nós queremos trazer toda a 
nossa expertise e a melhor qualidade para que nossos 
clientes possam trabalhar de forma prática e com os 
melhores ingredientes”, conclui.

por fim, roseiro, da Genuine, afirma que “nesta 
pandemia, nós pudemos observar que muitas pes-
soas estão em busca de novas ideias de receitas e 
formas de obter uma renda extra por meio da gas-
tronomia e isso é uma ótima ideia para quem busca 
se reinventar e explorar novas oportunidades. além 
disso, para muitos, o tempo na cozinha se tornou 
uma terapia nesse momento. por isso, nós bus-
camos estar, cada vez mais, próximos dos nossos 
clientes seja com nossos produtos ou com as lives 
que trazem receitas deliciosas para serem testadas, 
além de diversas dicas e receitas que temos nas 
nossas redes sociais para ajudar os novos profis-
sionais deste mercado. como o mercado de choco-
lates está cada vez maior e com o também aumento 
dos pequenos negócios, nós queremos trazer toda 
a nossa expertise e a melhor qualidade para que 
nossos clientes possam trabalhar de forma prática 
e com os melhores ingredientes”, conclui.

Fernanda Sequetto, Gerente Executiva de Marketing da Harald

Imagem de receita de Pão de Mel preparado chocolate Arcor
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OcAsIões especIAIs

torta cheesecake de liMão coM 
calda de frutas verMelhas

ingredientes

Base da torta
• 200g de biscoitos triturados no liquidificador
• 100g de manteiga sem sal ou margarina em tem-
peratura fria
• Raspas de limão opcional
creme
• 150g de Cream Cheese
• 395g de leite condensado
• 2 ovos
• 2 gemas
• 50ml de suco de limão
• 200g de creme de leite UHT
calda de Frutas vermelhas ou Morangos
• 400g de morangos ou frutas vermelhas
• 1 maçã sem casca e sem sementes ralada
• Suco de meio limão
• 100ml de água
• 1/2 xícara de açúcar ou 50g

Modo de preparo

» Base da torta
Misturar com as pontas dos dedos todos os ingre-

dientes de maneira que obtenha uma farofa úmida, 
preencher a assadeira para Tortas com esta farofa, 
apertando bem com as mãos, furar o fundo delica-
damente com um garfo e deixar reservada no con-
gelador ou freezer.
» creme
pré-aquecer o forno a 180 graus.
colocar o cream cheese em temperatura ambiente 
na batedeira (ou usar um batedor manual) e bater 
por 1 minuto, colocar o leite condensado aos pou-
cos, depois o suco de limão os ovos, as gemas, e o 
creme de leite, bater rapidamente, desligar a bate-
deira e com uma  espátula colocar na forma reser-
vada.
Levar para assar por 30 a 40 minutos aproximada-
mente
Deixar esfriar e levar para gelar por uma 4 horas
Tirar da assadeira e cobrir com calda de frutas ver-
melhas ou de morangos.
» calda de Frutas vermelhas ou Morangos
em uma  panela de inox levar ao fogo todos os  in-
gredientes e ferver até que as frutas fiquem macias, 
apagar o fogo, deixar esfriar muito bem e colocar 
sobre a torta.

tempo de preparo da Receita: 1h
tempo para esfriar e gelar: 5h
Rendimento: 10 fatias

por dilcy duarte, chef da traMontina
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cOMIDAs AsIáTIcAs

feijão preto coM Molho de soja coM 
liMão

ingredientes

• 2 xíc. (chá) de feijão preto cozido al dente (reserve 
toda a água do cozimento)
• 1/2 xíc. (chá) de Molho de Soja com Limão Kikko-
man
• 4 col. (sopa) de azeite de oliva
• 1 cebola média picadinha
• 3 dentes de alho micropicadinhos
• 1/2 xíc. (chá) de coentro picadinho
• 1/4 xíc.(chá) de agua do cozimento dos feijões
• 3 xíc. (chá) da água do cozimento dos feijões
• Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

» numa tigela pequena, coloque o feijão cozido, o 
Molho de soja com Limão Kikkoman e deixe marinar 
por 15 a 20 minutos.

» numa panela grande, aqueça o azeite de oliva, jun-
te a cebola, o alho, frite por 1 minuto, junte o coentro 
e 1/4 de xícara de chá da água de cozimento dos 
feijões e deixe em fogo alto por 2 a 3 minutos.

» junte os feijões, o restante da água do cozimento 
dos feijões, misture bem e deixe cozinhar por 15 a 
20 minutos em fogo médio, com panela semitam-
pada e mexendo ocasionalmente, até que os grãos 
amoleçam e o caldo fique levemente grosso.Se for 
necessário, acrescente mais água.

» adicione sal e pimenta-do-reino a gosto e misture 
bem.

» sirva com arroz e linguiça.

receita desenvolvida pela kikkoMan brasil
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