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Investir nas cores do seu 
estabelecimento e dos 
pratos não tem a ver 

somente com a estética, 
mas também com lucros

A Arte NA 
AlimeNtAção
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tecnologia| por Redação

Divulgação

A economia é um dos principais  
benefícios gerados pelos fornos turbo

AQUeCeNDo o 
merCADo
Com os avanços da tecnologia, os fornos turbo se destacam junto 
ao crescimento do mercado de alimentação fora do lar
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om o mercado de food service em 
alta e grande potencial de cresci-
mento das cozinhas industriais, ro-
tisserias e padarias, os fornos contri-

buem para aquecer ainda mais esse mercado.
Tecnologia e praticidade são as aliadas dos fornos 
turbo, que permitem o assamento uniforme de 
grande número de produtos simultaneamente, e 
são ideais para diferentes setores da alimentação 
fora do lar – desde os pequenos estabelecimentos 
às grandes indústrias.

PArA toDAS AS NeCeSSiDADeS

A Prática Produtos, empresa fundada em 1991, 
atua na fabricação de fornos combinados, estufas, 
fornos e máquinas para panificação, que incluem, 
entre outros equipamentos, os fornos turbo.

Disponíveis nas modalidades Elétrico, A gás, 
Elétrico/Gás, Lenha e Elétrico/Lenha, os fornos 
turbo da empresa podem ser utilizados no pre-
paro de muitos alimentos, principalmente pães 
e produtos de confeitaria em geral. “A Prática é 
inovadora desde a sua origem e, no forno turbo, 
que foi um dos primeiros produtos fabricados 
pela empresa, não foi diferente. Desde o come-
ço, já eram todos feitos em aço inoxidado, tanto 
a parte interna quanto a externa. Além disso, as 
câmaras internas têm cantos arredondados e 
peças internas removíveis, que facilitam muito 
a higienização do equipamento”, explica Angelo 
Souza, diretor de panificação da empresa.

De acordo com ele, os fornos turbo da Prática 
apresentam, ainda, outras inovações. As turbinas 
“puxam” o ar da frente para o fundo do forno, 
formando uma espécie de redemoinho interno. 
“Isso dá um cozimento muito mais uniforme, um 
aquecimento mais rápido, uma eficiência energé-
tica maior, além de minimizar o risco do acidente 
de queimadura do operador”, diz Souza. Outra ca-

racterística inovadora é a reversão de velocidade 
com que a turbina trabalha, que faz com que, a 
cada tempo durante o assamento, a turbina vire 
de um lado para o outro. “Isso facilita muito a 
distribuição do calor e a uniformidade no assa-
mento. Para completar, a economia energética 
está também ligada ao sistema de isolação tér-
mica que nós usamos, pois trabalhamos com um 
equipamento que suporta uma temperatura mais 
alta”, acrescenta. Ele explica que, assim, a con-
servação de calor é maior dentro do forno e, por 
isso, a economia é perceptível logo que o cliente 
começa a utilizar o equipamento.

De acordo com Souza, os fornos turbo da 
Prática são capazes de atender uma gama enor-
me de clientes e necessidades, pois estão dispo-
níveis nos mais diferentes modelos. Os fornos 
menores são bastante presentes em redes de 
fast food, lanchonetes, padarias e supermerca-
dos. “Eles colocam esse forno bem à vista do 
freguês. Nós temos números que garantem um 
aumento na venda de 40% quando o produto é 
assado à vista do freguês”, diz. A empresa ainda 
conta com outros modelos, que assam desde 40 
pães por fornada, até 750 pães, para padarias 
pequenas a padarias gigantes.

O mercado de food service é muito importan-
te para a Prática, segundo Souza, e tem crescido 
de maneira exponencial. “Temos a satisfação de 
ser a primeira empresa brasileira a atuar intensa-
mente nesse mercado por meio dos nossos equi-
pamentos de alta performance, que conciliam 
intensidade de vapor, temperatura e circulação 
de ar”, diz. A empresa tem investido em pesqui-
sa e trabalho na Linha Gourmet, com fornos que 
permitem aquecer diferentes alimentos de forma 
muito mais rápida, o que agiliza o atendimento e 
elimina perdas, pois é possível produzir de acor-
do com a demanda, sem desperdício.

A Prática teve uma média de crescimento 
de 30% a 35% ao ano nos últimos quatro anos, 
o que engloba faturamento, infraestrutura e 
tecnologia. De acordo com Souza, a empresa 
tem uma indústria moderna, aberta à pes-
quisa e inovação, e, por isso, tem alcançado 
metas audaciosas. “Esse ano não será diferen-
te, temos uma meta de 33% a 35%. Estamos 
otimistas e seguros de que ela será atingida, 
com base em todos os trabalhos que fazemos. 
São números alicerçados em ações concretas, 
onde toda a estrutura da empresa está envol-
vida nos objetivos”, conclui.

Os setores de 
panificação e cozinhas 
industriais são alguns 

dos principais mercados 
dos fornos turbo
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TECNOLOGIA

teCNoloGiA úNiCA

A Rational, empresa especializada na pre-
paração térmica de refeições nas cozinhas 
profissionais, tem uma história de mais de 30 
anos com o objetivo de dar aos clientes o maior 
custo-benefício possível.

A empresa possui, além de fornos combi-
nados, um equipamento único de cocção em 
cabine fechada, chamado SelfCookingCenter, 
conforme explica Cláudio Pastor, diretor-geral 
da Rational. “O SelfCookingCenter é um equi-
pamento multinacional, que pode confeccionar 
até 90% de um menu com apenas um toque. 
Reconhece o tipo do alimento, o tamanho e a 
quantidade, executando a cocção com processos 
inteligentes e autoajustáveis, e entregando ao 
cozinheiro o resultado desejado sempre”, diz. 
Ele completa afirmando que esse forno possui, 
ainda, painel customizável, de fácil utilização, 
além de processos inteligentes de conservação e 
limpeza não nocivos ao meio ambiente.

O diferencial dos fornos combinados da Ratio-
nal, de acordo com Pastor, é a tecnologia única 

com a qual são fabricados. “São considerados os 
equipamentos de maior qualidade, inovação e 
confiabilidade no mundo, segundo pesquisa feita 
pela revista Kuche em 2008, 2010 e 2012”, afirma.

Todos os produtos da Rational são, segundo 
Pastor, direcionados às cozinhas profissionais, 
“aquelas que confeccionam produtos em escala 
maior do que a domiciliar, sem restrições”, diz. 
O mercado de food service é o principal alvo 
da empresa. “O setor é o ar que respiramos. 
Somos totalmente focados nele”, completa.

Atualmente, a novidade prevista na Rational 
é um acessório que vai possibilitar o processo de 
defumação. No ano passado, o crescimento da em-
presa foi de 20%. “Este ano, queremos cerca de 25% 
com a consolidação do novo SelfCookingCenter 
Whitefficiency, lançado em 2012”, conclui Pastor.

em bUSCA De SolUçõeS

A Venâncio Metalúrgica, empresa fundada em 
1991, trabalha na fabricação de equipamentos de 
cozinha, principalmente fogões. Há em seu por-
tfólio fornos turbo nos modelos elétrico, a gás e à 
lenha. Todos esses fornos contêm o sistema turbo, 
com hélice projetada, que faz com que o ar circule 
uniformemente em todo o interior.
De acordo com Felipe Metzdorf, todos os for-
nos turbo são produzidos com materiais de pri-
meira linha e contam com um rigoroso sistema 
de qualidade. “A Venâncio sempre prima pela 
qualidade de seus equipamentos, garantindo a 
satisfação do cliente”, afirma ele, que diz ser 
esse o diferencial da empresa.
Os fornos turbo da Venâncio são destinados, 
principalmente, às cozinhas industriais, gran-
des cadeias de hotéis e aos restaurantes. “A em-
presa sempre busca se aperfeiçoar na área de 
food service, buscando sempre novas soluções 
para implantar no mercado”, diz Felipe. Além 
disso, segundo ele, os fornos são também con-
sumidos por varejistas do ramo.
Na área de fornos, a principal novidade da 
Venâncio é o Forno Combinado Don Bidone, 
“o máximo em tecnologia de cocção existente 
hoje no mercado, com um software inteligen-
te que programa receitas em quatro línguas, 
incluindo o mandarim, utilizando tecnologia 
100% nacional”, explica Felipe.
Em 2012, a Venâncio expandiu sua área construí-
da, o que deve continuar esse ano, conforme conta 
Felipe. Para 2013, “a expectativa é de praticamen-
te dobrar o número de funcionários, aumentando 
a capacidade de produção”, finaliza.

PráTiCa:
www.praticafornos.com.br
raTional:
www.rational-online.com
venânCio meTalúrgiCa:
www.venanciometal.com.br

Segundo Angelo Souza, diretor 
de panificação da Prática, os 
fornos turbo da empresa são 
capazes de atender a uma 
variada gama de clientes e 
necessidades
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O que o arroz com feijão comercializado no 
McDonald’s tem a ver com o seu negócio

AMO MUITO TUDO  
ISSO TAMBÉM!
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ntre os dias 24 e 27 de junho foi re-
alizado a 30ª edição da Fispal Food 
Service (Feira Internacional de 
Produtos e Serviços para a Alimen-

tação Fora do Lar), em São Paulo, no Expo 
Center Norte. Trata-se do evento mais anti-
go do Brasil que atende unicamente o setor 
de food service, além de ser a maior feira de 
alimentação fora do lar da América Latina.

A expectativa dos organizadores foi de 
ter recebido, ao longo dos quatro dias de 
exposição, aproximadamente 60 mil visi-
tantes de todo o Brasil e de diversos países. 
Ao todo, foram reunidas 375 empresas e cer-
ca de 1.400 marcas expositoras, mantendo 
os mesmos números alcançados em 2013. 
Além disso, projeta-se que, em 2014, a par-
ticipação internacional tenha sido superior 
a registrada na edição anterior do evento, 
quando cerca de 5% dos expositores eram de 
outras nacionalidades.

Entre um dos fatores para aumento da 
presença de estrangeiros no evento é a re-
alização da Copa do Mundo de futebol no 
país, entre junho e julho. Para Clélia Iwaki, 
diretora da feira, o evento esportivo foi res-
ponsável pelo aumento de visibilidade e de 
interesse dos estrangeiros no Brasil e inten-
sificará o investimento em diversos segmen-
tos. “A Copa do Mundo vai movimentar a 
economia do país em diversos setores, como 
alimentação e hotelaria, segmentos que es-
tão diretamente ligados a alguns de nossos 
eventos, em especial a Fispal Food Service. 
Isso é um ponto bastante positivo que, em 
médio prazo, deverá influenciar no desen-
volvimento e potencialização do setor”, diz.

A organização da feira ficou novamente 
sob os cuidados da BTS Informa, que atua 
com a Fispal desde 2011. Atualmente, a BTS 
Informa é a segunda maior promotora de 
feiras do Brasil e a principal voltada para 
a cadeia produtiva de alimentos e bebidas 
na América Latina. No total, ela conta com 
21 feiras em seu portfólio sendo que, além 
da Fispal Food Service, é responsável pela 
organização das feiras Fispal Tecnologia, 
Agrishow, SIAL Brazil, ExpoVinis, ABF Fran-
chising Expo e Vitafoods South America.

Em 2014, a Fispal foi realizada – pelo ter-
ceiro ano consecutivo - ao lado das feiras 
Fispal Café – Feira de Negócios para o Setor 
Cafeeiro, Fispal Sorvetes – Feira Internacional 
de Tecnologia para a Indústria de Sorveteria 
Profissional e SIAL Brazil – Salão Internacio-
nal de Alimentação para a América Latina. Os 
eventos ocuparam todos os pavilhões do Expo 

Center Norte, com exceção do pavilhão Ama-
relo, que fica separado do complexo.

“Esta foi a terceira edição em que as quatro 
feiras aconteceram juntas, o que traz benefícios 
tanto para expositores quanto para visitantes, 
que participam de um evento completo, com 
um mix muito grande de produtos e profissio-
nais em um único lugar”, explica Clélia.

A Fispal Café foi voltada para profissio-
nais de cafeterias, restaurantes, bares, pada-
rias, pizzarias, além de lojistas e distribuido-
res que estiveram interessados em novidades 
em equipamentos, acessórios, utensílios, 
embalagens e do próprio café.

Já a Fispal Sorvetes é a única feira brasileira 
do setor. Ela recebeu a visita de sorveterias e 
indústrias de sorvetes e reuniu profissionais em 
busca de novidades em equipamentos, emba-
lagens, refrigeração, armazenagem, logística e 
demais áreas relacionadas ao setor sorveteiro. 

A SIAL Brazil, por sua vez, tem como refe-
rência o modelo já estabelecido na Europa, 
a SIAL Paris, e atende o setor de alimentos e 
bebidas. Em 2014, ela contou com 500 mar-
cas expositoras de mais de 20 países.

A expectativa dos 
organizadores é de ter 
recebido, ao longo dos 
quatro dias de exposição, 
aproximadamente 60 mil 
visitantes de todo o Brasil e 
de diversos países

SACHÊS DA SANTA MONICA

No estande da Café Goumert Santa Moni-
ca, que esteve localizado no pavilhão azul do 
Expo Center Norte, a empresa apresentou 
a linha de Sachês Santa Monica. Segundo a 
empresa, as monodoses com 7,5 gramas de 
pó, nas versões normal e descafeinada, são 
práticas no momento do preparo, facilitam 
a padronização no momento de extração da 
bebida e evitam o desperdício. Os produtos 
vêm em caixas com 30 e 150 unidades.

“Foram meses de pesquisa e desenvolvimen-
to para chegarmos a um produto excepcional 
que irá facilitar o trabalho dos baristas no pre-
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paro do nosso café. Além disso, optamos por 
oferecer nosso café em sachês por ser ecolo-
gicamente correto, já que usamos o papel que 
se decompõe rapidamente no meio ambiente”, 
explica o diretor e presidente do Café Gourmet 
Santa Monica, Arthur Moscofian Junior.

Outra novidade da empresa foi a Cafetei-
ra Gold Star, ideal para o preparo de café 
em sachê. De acordo com a companhia, a 
máquina é compacta e fácil de usar, além 
de ser capaz de fazer expressos utilizando 
doses unitárias. A Gold Star possui ainda 
bico vaporizador e saída de água quente, o 
que possibilita o preparo de outras bebidas, 
como cappuccino e chocolate.

Além de possuir seu estande na Fispal 
Food Service, o Café Santa Monica também 
esteve no Lounge do Barista, na Fispal Café, 
em parceria com a BSCA (Associação Brasi-
leira de Cafés Especiais), no estande Cheiro 
do Pão, do chefe Rogério Shimura, e no es-
paço do Senhor Pizza/CTP.

CRESCIMENTO NO  

teau de Chocolate, Brownie, Tortas Grandes 
e individuais de diversos sabores, Mousses, 
Brigadeiro de Colher, Coalhadas e o Homus 
– Alibey. Além disso, a Mr. Bey aproveitou o 
evento para apresentar sua linha completa 
de embalagens da Mr. Bey Sobremesas Pre-
mium, que foram redesenhadas.

“Por se tratar do maior evento do setor 
no país, nossa expectativa é atingir um cres-
cimento de 21% no mercado nacional e 15% 
no mercado internacional, fortalecendo ain-
da mais nosso marketing share no segmento 
alimentício”, afirma Henrique Lima, gerente 
de marketing da empresa.

A empresa explica que, para atender as 
exigências do mercado, ela oferece seus pro-
dutos em porções diferenciadas, tanto em 
embalagens individuais quanto em versões 
maiores, com rendimento de até 14 fatias.

O superintendente da Mr. Bey, Fernando 
Ruas, valoriza as possibilidades de negócio 
geradas pelas feiras. “Sem dúvida, a feira 
gera excelentes oportunidades de novo con-
tatos, além de concretizar negócios. O re-
sultado em visibilidade pós-feira contribui 
para que nossas metas comerciais sejam 
alcançadas”, diz.

A Mr. Bey Alimentos foi criada em 2013, 
agregando as marcas Mr. Bey Sobremesas 
Premium (de 2005) e a Alibey (que opera 
desde 1998). A empresa está presente em 
aproximadamente 19 estados do país e pos-
sui mais de 5.000 clientes ativos.

MÓVEIS INCONFUNDÍVEIS

A Franco & Bachot, marca especializada 
na produção e comercialização de móveis 
para hotéis, restaurantes, bares e shoppings, 
usou o slogan “Inconfundível” para atrair a 
atenção dos visitantes para seu estande. Ao 
todo, a empresa de móveis levou 22 lança-
mentos para a Fispal Food Service.

Entre os destaques da empresa na feira 
- que está há mais de 30 anos no mercado 
- estavam a poltrona Luxemburgo, as cadei-
ras do modelo Metz, produzida em madeira 
maciça Tauari e revestimento de espuma; 
os modelos Legno, Derby e Belmopan, que 
apresentam estrutura trabalhada em aço car-
bono com pintura epóxi; e os modelos Bator, 
Liège e Astúrias, que possuem base em aço 
carbono e concha em madeira multilâminas. 
Além disso, a empresa trouxe como opção, 
para restaurantes e praças de alimentação, 
o conjunto de quatro cadeiras Copenhagem. 
Por fim, a Franco & Bachot afirma que apos-

Em 2014, a Fispal foi 
realizada – pelo terceiro 

ano consecutivo - ao lado 
das feiras Fispal Café, 

Fispal Sorvetes e SIAL. Os 
eventos ocuparam todos os 

pavilhões do Expo Center 
Norte, com exceção do 

pavilhão Amarelo, que fica 
separado do complexo

MERCADO NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Entre as empresas presentes à SIAL Brazil 
estava a Mr. Bey Alimentos, que participou 
pela primeira vez do evento. Em seu estan-
de, a companhia ofereceu a degustação de 
seus principais produtos, como o Petit Ga-



tou nas cadeiras produzidas em polipropile-
no - material conhecido por sua resistência 
e durabilidade – e que foi utilizado para a 
confecção do modelo Web Contínua.

DANDO UM GÁS  
PARA O SETOR

A Ultragaz, líder no mercado de Gás LP, es-
teve presente em mais uma edição da FISPAL 
Food Service. Além de mostrar para o público 
visitante os usos, benefícios e vantagens do Gás 
LP no segmento de alimentação fora do lar, os 
que estiveram na feira puderam participar de 
palestras promovidas por vários parceiros da 
Ultragaz no estande da companhia.

A empresa teve como tema “Cantina Ul-
tragaz: tradição em fazer bons negócios”, 
para reforçar a versatilidade dos produtos 
e serviços oferecidos, bem como as vanta-
gens e benefícios de ter a companhia como 
parceira. Além disso, a Ultragaz foi fornece-
dora oficial de Gás LP da Copa Brasileira de 
Pizzas 2014.  “Isso nos ajuda a mostrar que 
o GLP pode sim ser utilizado neste segmento 
da alimentação, quebrando o paradigma de 
que pizza boa só é boa se feita no forno a 
lenha”, comemora Tabajara Bertelli Costa, 
diretor do Mercado Empresarial da Ultragaz.

MOVIMENTO 
E NEGÓCIOS

A Prática, especializada na fabricação de 
fornos combinados, estufas, fornos e má-
quinas para panificação, por sua vez, apro-
veitou a feira para expor suas tecnologias e 
demonstrar aos visitantes as funcionalidades 
das centrais inteligentes de cocção (Techni-
cook System), do fritador sem óleo Ecofry 
Gourmet, do forno para finalização Express 
Gourmet e dos equipamentos voltados para 
a área de panificação.

A empresa não traz número detalhados, 
mas afirma que foram quatro dias de bastan-
te movimento e negócios fechados.

SISTEMA DE COCÇÃO 
INTELIGENTE

Já no estande da Rational foi apresentado 
o SelfCookingCenter 5 Senses, que foi lança-
do em maio deste ano. O novo equipamento 
possui sensores que sentem as condições da 
câmara de cocção e a consistência dos ali-
mentos. Ele também é capaz de reconhecer 
o tamanho, a quantidade de carregamento 

e o estado dos produtos, calculando, assim, 
seu respectivo efeito dourado.

Segundo a empresa, o lançamento pensa, uma 
vez que determina o processo de cocção ideal para 
o resultado desejado, ou seja, a forma como o pro-
duto deve ser cozido; aprende as preferências do 
cozinheiro e as implementa; e se comunica com o 
próprio cozinheiro, mostrando o que está fazendo 
para implementar as suas especificações.

“O SelfCookingCenter 5 Senses é, desta 
maneira, o primeiro sistema de cocção que 
tem inteligência verdadeira. Ele não só toma 
decisões de forma autônoma como também 
as comunica”, afirma Cláudio Pastor, diretor 
comercial da Rational no Brasil.

EVENTOS 
SIMULTÂNEOS

Além dos expositores e produtos, a edição 
2014 da Fispal contou com espaços especiais, 
como foi o caso da Copa Brasileira de Pizza-
rias, que teve coordenação do consultor gas-
tronômico na área de pizzas e massas Ronal-
do Ayres, mais conhecido como Senhor Pizza.

Esta foi a quinta participação do Senhor Pi-
zza na Fispal, assim como também foi a quinta 
edição da competição. O campeão foi premiado 
com um forno para pizza a gás de esteira auto-
mática. O segundo colocado levou uma moto, 
enquanto a terceira posição ficou com um com-
putador com software para pizzaria, um apare-
lho PDA e uma impressora não fiscal. Além dis-
so, os três vencedores terão direito a um curso 
de pizzaiolo ministrado pelo Centro Tecnológico 
de Desenvolvimento de Pizzas e Massas do Brasil 
(CTP), que foi criado pelo Senhor Pizza.

Outra área especial da Fispal foi o “Espaço 
Cheiro de Pão by Rogério Shimura” que, pelo ter-
ceiro ano consecutivo, esteve na Fispal Food Ser-
vice. Com uma área de 168 m², o mestre padeiro 
Rogério Shimura e sua equipe prepararam dife-
rentes tipos de pães para degustação dos visitantes 
presentes. O local também serviu para apresentar 
novidades e tendências para o segmento.

FISPAL FOOD SERVICE
www.fispalfoodservice.com.br
FISPAL CAFÉ
www.fispalcafe.com.br
FISPAL SORVETES
www.tecnosorvetes.com.br
SIAL BRAZIL
www.sialbrazil.com.br
CAFÉ GOURMET SANTA MONICA
www.cafesantamonica.com.br
MR.BEY
www.mrbey.com.br
FRANCO & BACHOT
www.francoebachot.com.br
PRÁTICA FORNOS
www.praticafornos.com.br
RATIONAL
www.rational-online.com/pt/home
ULTRAGAZ
www.ultragaz.com.br
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Pesquisa revela que nem a metade dos estabelecimentos de 
alimentação possui padrão sanitário ideal. Você está entre eles?

DE QUAL LADO 

VOCÊ ESTÁ?

Ano 12 - n° 87 - Agosto / 2014  



O novo

99% dos nossos clientes 
estão muito satisfeitos.

Análise de satisfação do cliente 
TNS Infratest 2013. Uma empresa 
do grupo WPP.

99% dos nossos clientes 

O único equipamento de cocção inteligente do mundo, que sente, reconhece, pensa, 
aprende e se comunica com você para atingir o resultado que você deseja.

Oferece mais. Exige menos. Te apoia perfeitamente.

Cozinhe 
conosco.

www.rational-online.br
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ALERTA!
Desaparecimento das abelhas pode trazer graves 
consequências para o mercado de alimentação
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99% dos nossos clientes 

O único equipamento de cocção inteligente do mundo, que sente, reconhece, pensa, 
aprende e se comunica com você para atingir o resultado que você deseja.
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N
Serviços para aparelhos celulares 
intensificam movimento, fidelizam 

consumidores e são ótimos atrativos

ar



O novo

99% dos nossos clientes 
estão muito satisfeitos.

Análise de satisfação do cliente 
TNS Infratest 2013. Uma empresa 
do grupo WPP.

99% dos nossos clientes 
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A Equipotel de 2014 
contou com mais de 850 

empresas expositoras, que 
representaram mais de 

1.500 marcas

A Bunge Professional, ao 
lado de outras 25 empre-
sas, estava com stands 

na área do 3º Encontro de 
Negócios Food Service 

Irmãos Avelino
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Segundo os dados coletados, 64% dos estabele-
cimentos buscam qualidade, 27% preço e 9% estão 
atrás de prazo de pagamento. “Alguns dados tam-
bém chamaram bastante atenção, como o modo 
que são feitas as compras. Atualmente, entre 32% 
a 39% as realizam por telefone. Há também uma 
busca pela mão de obra qualificada, preocupados 
em oferecer bons serviços”, afirmou Donna.

APRESENTANDO PRODUTOS

A MACOM – empresa líder em equipamentos 
e sistemas para cozinhas profissionais e que atua 
no mercado há mais de 40 anos - participou da 
edição 2014 da Equipotel, levando alguns de seus 
principais produtos, como as linhas Cocção 700, 
equipamentos modulares desenvolvidos para gas-
tronomia; FastFry 800, fritadeiras desenvolvidas 
para alta produtividade, disponíveis com cuba 
única ou com cuba dupla para realizar diferentes 
frituras; e Cocção 900, equipamentos para aten-
der cocção de grande capacidade de produção.

A empresa também apresentou sua linha de 
Mobiliário composta de buffets abertos e fecha-
dos, mesas lisas e com cubas, prateleiras superio-
res lisas e tubulares, estantes modulares, além de 
diversos modelos de carros para apoio e transpor-
te. Já a linha Distribuição contou com os plug-ins 
quentes, estufas e pass-thru vertical e horizontal.

Ainda foi destacada a linha Bar, que é um sis-
tema constituído por vários módulos para apoio e 
preparação de bebidas; a linha Refrigeração Ver-
satile que, segundo a MACOM, oferece soluções 
que se adequam ao tamanho e às características 
de cada estabelecimento; e a linha Refrigeração 
Gastronorm, que conta com refrigeradores e fre-
ezers horizontais para preparação, exposição e 
armazenagem de alimentos e bebidas.

FORNO INTELIGENTE

A Rational, por sua vez, aproveitou seu espa-
ço na Equipotel para apresentar o SelfCooking-
Center 5 Senses, que foi lançado em maio deste 
ano. O equipamento possui sensores que sen-
tem as condições da câmara de cocção e a con-
sistência dos alimentos. Ele também é capaz de 
reconhecer o tamanho, a quantidade de carre-
gamento e o estado dos produtos, calculando 
assim seu respectivo efeito dourado.

Segundo a empresa, o produto é capaz de 
pensar, uma vez que determina o processo 
de cocção ideal para o resultado desejado, ou 
seja, a forma como o produto deve ser cozido; 
aprende as preferências do cozinheiro e as 
implementa; e se comunica com o próprio co-
zinheiro, mostrando o que está fazendo para 
implementar as suas especificações.

“O SelfCookingCenter 5 Senses é, desta ma-

neira, o primeiro sistema de cocção que tem in-
teligência verdadeira. Ele não só toma decisões 
de forma autônoma como também as comuni-
ca”, afirma Cláudio Pastor, diretor comercial da 
Rational no Brasil.   

DEGUSTAÇÃO DE SORVETES E AÇAÍ

A Top Taylor, que há mais de 30 anos impor-
ta, fabrica e comercializa equipamentos de alta 
tecnologia para restaurantes, hotéis, redes de 
fast-food, lanchonetes, cafeterias, lojas de conve-
niência e  sorveterias realizou apresentação de 
seus fornos combinados, de aceleração e esteira. 
Além disso, a empresa também serviu sorvetes 
soft e açaí para degustação.

GRILLS E MÓVEIS DE AÇO

A Mult-Grill Express, empresa que há 14 anos 
fabrica e comercializa grelhadores elétricos, le-
vou para a Equipotel sua linha de Grills, de mó-
veis em aço STRONG e o King Egg que, segun-
do a diretora de marketing da empresa, Cintia 
Macedo, é “um equipamento versátil, que gera 
resultados surpreendentes em relação à produ-
tividade e qualidade final do alimento, como 
ovos e omeletes mais consistentes, saudáveis, 
com tamanho padronizado e sabor inigualável”.

FORNOS E MÁQUINAS DE GELO

A Prática – fabricante de fornos combinados, 
estufas, fornos e máquinas para panificação – 
por sua vez, esteve presente à Equipotel com 
um stand de 176 m² onde, de acordo com a 
companhia, foram demonstrados que os servi-
ços de restaurante, café da manhã, room servi-
ce e panificação podem ser atendidos com mais 
agilidade e qualidade através de equipamentos 
compactos e de alta eficiência operacional.

Os chefs da empresa também realizaram 
demonstrações ao vivo de todas as funcionali-
dades e tecnologias de equipamentos, como o 
forno Express Gourmet, que finaliza alimentos 
com rapidez, Ecofry Gourmet, que frita produ-
tos sem óleo, e os fornos combinados de todas 
as linhas da Prática que permitem uma melhor 
dedicação do chef ao preparo de alimentos.

Neste ano, como são distribuidores oficiais no 
Brasil, a Prática também trouxe as máquinas de 
gelo da Ice-O-Matic, que permitem a fabricação 
de gelos em cubos, cristalinos e de alta qualidade.

Por fim, a fabricante destacou que a Equipotel 
São Paulo é o ponto de encontro dos setores de 
hospitalidade, gastronomia, alimentação e turis-
mo no qual a Prática não poderia deixar de parti-
cipar e que busca atuar em prol da produtividade, 
segurança, eficiência energética e redução de cus-
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Food Service, Azeite Cirio, Tangará Foods, Pety-
bon, Nestlé Professional, Vigor, Josapar, Baronía, 
Unilever Food Solutions, J. Macêdo, Cepêra, Bun-
ge, Renata e Vapza. Ao todo, os Irmãos Avelino 
reuniram 26 empresas do ramo e mais de sete 
mil clientes. “Foram lançados vários produtos e 
tivemos a presença de chefs de cozinha de em-
presas reconhecidas. Vários clientes vieram pres-
tigiar o nosso espaço. Ficamos muito satisfeitos 
com esse ‘casamento’ com o maior evento do 
setor de hospedagem, alimentação e serviços da 
América Latina”, falou Luiz Fernando Avelino, 
diretor comercial da Irmãos Avelino.

IMPACTO EXPRESSIVO

Entre os produtos apresentados pela fabri-
cante Edanca destacaram-se as chapas para lan-
ches, que trazem bordas mais altas para prote-
ção e higiene, além de soldagem feita pela parte 
de baixo e porta-gordura em peça única, evitan-
do vazamentos. Já as estufas da linha Diamante 
contam com nova tecnologia, enquanto as Char 
Broiler apresentam novo design.

A empresa destacou ainda que, assim como 
aconteceu em todas as edições da Equipotel, 
a Edanca recebeu a visita de um alto número 
de consumidores finais, além de revendedores 
interessados nos produtos. Além da divulgação 
das novidades, a fabricante garante que houve 
um impacto expressivo no resultado das ven-
das no mês de setembro.

BALANÇAS RECÉM-LANÇADAS

Já a Magna Balanças, representante exclusiva 
da marca Torrey no Brasil, participou da Equipotel 
apresentando toda a sua linha de produtos. Além 
das balanças comerciais LPCR e a linha de auto-
mação LSQ, a Magna apresentou a recém-lançada 
linha de balanças eletrônicas comerciais PCR. De 
acordo com a empresa, esta é a única do merca-
do feita em aço inox e tem diversos benefícios, 
como fácil utilização; memória para 100 cadastros 
de preços, com 16 teclas de acesso rápido; maior 
resistência e fácil limpeza; bateria interna com 
autonomia de até 100 horas; robustez e design.

Em seu stand, a empresa recebeu a visita de 
consumidores finais e um grande número de re-
vendedores interessados nos itens o que, segundo 
explica, gerou bons negócios em diversas áreas.

EQUIPOTEL
www.equipotel.com.br
ECD CONSULTORIA
www.ecdfoodservice.com.br
SEBRAE
www.sebrae.com.br
MACOM
www.acosmacom.com/
RATIONAL
www.rational-online.com/pt/
TOP TAYLOR
www.taylor.com.br

MULT-GRILL
www.multgrill.com.br
PRÁTICA
www.praticafornos.com.br
AJINOMOTO
www.ajinomoto.com.br
EDANCA
www.edanca.com.br
MAGNA BALANÇAS
www.magnabalancas.com.br
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tos, com o objetivo de estar próxima aos clientes, 
apoiando com soluções integradas e oferecendo 
uma rede nacional de suporte pré e pós-venda.

ÓTIMA OPORTUNIDADE

A divisão de food service da Ajinomoto este-
ve presente na Equipotel 2014 dentro da área 
do 3° Encontro de Negócios Food Service Irmãos 
Avelino. Em seu stand, houve degustações com 
ênfase na divulgação de alguns produtos, como 
o Tempero Sazón Verde, Purê de Batatas e o lan-
çamento, o molho de soja SATIS! - todos em suas 
embalagens profissionais. A empresa ainda afir-
ma que “o evento foi uma ótima oportunidade 
para reforçar a marca Ajinomoto Food Service, 
divulgar os produtos e fechar novas parcerias”.

Assim como a Ajinomoto, outras empresas 
também estavam com stands na área do 3º En-
contro de Negócios Food Service Irmãos Avelino, 
como a Bom Sabor, Super Bem, Penina, Sakura 

A Mult-Grill levou para a 
Equipotel deste ano sua 

linha de grills e de móveis 
em aço
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Um balanço revelador sobre alguns 

dos reflexos da Copa do Mundo para 

o setor de alimentação

Uma bela 
jogada?
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ENTREVISTA | por Lilian Miranda

Cláudio Pastor, Diretor Sênior de 
Desenvolvimento de Mercado da América 
Latina da Rational, comemora o seu 
crescimento junto à empresa

Parceria 
que deu 
certo
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20 milhões de refeições são preparadas 
em todo o mundo todos os dias usando 
equipamentos da Rational, empresa lí-
der de mercado e tecnologia para equi-

pamentos profissionais de cocção para cozinhas 
comerciais e em larga escala. Como segredo do 
sucesso, a Rational destaca os benefícios e a sa-
tisfação ao cliente, que são as grandes priorida-
des da empresa, desde o direito de desenvolvi-
mento até a reciclagem de produtos.

Contribuindo para isso, à frente da diretoria 
de Desenvolvimento de Mercado da América La-
tina está Cláudio Pastor, responsável pelas gran-
des contas corporativas nessa região. Com muito 
trabalho e grandes objetivos ainda a serem alcan-
çados, ele compartilha sua experiência com os 
leitores da Food Service News nessa entrevista.

  
Food Service News - Perfil: formação, 

atuação no mercado, um pouco da sua 
história profissional.

Cláudio Pastor - Eu tenho formação em eco-
nomia e marketing, porém trabalhei seis anos 
em cozinhas profissionais e fiz alguns cursos 
culinários avulsos. Iniciei minha carreira profis-
sional no mercado financeiro, onde trabalhei por 
quase seis anos. Deixei o mercado financeiro por 
conta de uma das minhas paixões, a música. Até 
então, cozinhava apenas por hobby. Neste perío-
do de transição, cheguei a morar em dois países 
distintos, Hong Kong (antes da região retornar à 
China e também depois), e Israel. Foi assim que 
minha vida profissional ligada à gastronomia 
nasceu. Em Hong Kong, trabalhei na cozinha do 
Harbourview e em Israel no restaurante brasi-
leiro Papagaio e também na cozinha do Kibbutz 
Palmahim. Em Israel, o trabalho não necessitava 
de muitos conhecimentos gastronômicos, uma 
vez que se tratava de uma churrascaria e de uma 
cantina para os moradores do Kibbutz. Mas foi o 
suficiente para ver que eu gostava daquele tipo 
de estresse também de, mesmo em cozinhas 
simples, trazer prazer e alegria para a mesa das 
pessoas. Depois destas experiências profissionais, 
me enveredei na área de eventos, onde tive a 
oportunidade de atuar mais próximo da gastrono-
mia brasileira. Trabalhei em cozinhas de alguns 
eventos importantes como o Grande Prêmio de 
Fórmula 1, exposições artísticas e outros eventos 
para empresas de tecnologia. Em 2007, fui recru-
tado pela Rational, onde estou até hoje.

 
FSN - Como você chegou ao cargo de Di-

retor Sênior de Desenvolvimento de Mer-
cado América Latina da Rational?

CP - Com muito suor, sorte e lágrimas 
(todas de felicidade!). Comecei como consul-
tor, respondendo ao escritório da empresa 
na Suíça. Depois de dois anos trabalhando 

D
iv

ul
ga

çã
o



no mercado, graças aos resultados obtidos, 
conseguimos convencer a matriz a abrir a 
subsidiária no Brasil. Com o escritório aber-
to, conseguimos expandir a atuação da Ra-
tional no mercado nacional e chegamos até 
a ser considerados a melhor subsidiária da 
empresa, com o melhor gerente comercial e 
com o melhor diretor de vendas, em termos 
de atendimento de metas. De certa forma, 
foi um crescimento sustentado, sólido e que 
me deixa supercontente.

 
FSN - Como avalia a sua parceria profissio-

nal com a Rational? O que agregou à empresa 
e o que captou dela, do dia a dia de trabalho?

CP - A Rational tem uma filosofia que eu 
admiro. Ela primeiro pensa no cliente e em 
seus funcionários. Os resultados são conse-
quência dessa filosofia. Se eu pudesse fazer 
uma comparação com os nossos funcioná-
rios e as pessoas que trabalham em cozinha, 
diria que cada um de nós enxerga em cada 
atividade a cara de satisfação de um cliente 
final feliz por estar desfrutando de um pra-
to feito com carinho, criatividade e amor. A 
Rational não é um restaurante, mas traba-
lha na elaboração da melhor ferramenta de 
cozinhar do mundo, Quem me conhece vê 
claramente em meus olhos o brilho ao falar 
da empresa. Temos problemas? Claro! Há 
dias em que chego em casa chateado? Cla-
ro! Todos temos. Porém, o crescimento que 
tive na empresa e o crescimento que ajudei 
e possibilitei à empresa a ter no mercado na-
cional não me deixam dúvidas de que foi e 
está sendo a melhor experiência profissional 
da minha vida. Quando entrei, vendíamos 
cerca de 15% do que vendemos hoje. Se pen-
sar que esta evolução ocorreu em seis anos 
de parceria, acredito que temos muito que 
caminhar juntos, eu e a Rational.

 
FSN - Quais os maiores desafios já en-

frentados por você na profissão? E como 
conseguiu superá-los?

CP - O maior desafio foi transformar nossa 
rede de parceiros que distribuem o produto. 
Quando cheguei à empresa, tínhamos apenas 
um parceiro que vendia Rational no Brasil. Ele 
ainda continua conosco (graças a Deus). Por 
mais que seja um grande parceiro, é impos-
sível cobrir um mercado tão grande quanto 
o nosso com apenas um distribuidor. Sendo 
assim, a abertura de mercado, que só foi pos-
sível graças à subsidiária, foi e vem sendo meu 
maior desafio, assim como o da empresa. Na 
verdade, este desafio é constante. Acho que 
sempre será. Digamos que as batalhas são di-
ferentes, mas a guerra é a mesma.
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FSN - Quais os diferenciais que buscou 
para alcançar sucesso em sua profissão?

CP- Lealdade, perseverança, confiança, fé 
e paixão. Eu trabalho com o coração... E com 
a faca nos dentes!

 
FSN - Como você enxerga o mercado de 

Food Service para a Rational nos dias atuais?
CP - Com enorme potencial, mas sofren-

do com o momento atual do país. Cada vez 
mais, estamos nos fechando à globalização e 
isto pode comprometer a presença de deten-
tores das melhores tecnologias no país. Sou 
a favor da indústria nacional, mas ela tem 
de ser eficiente, assim como uma cozinha 
também tem de ser. Se nosso mercado não 
tiver acesso às tecnologias que são de ponta 
e que, infelizmente, hoje são estrangeiras, 
podemos ficar para trás no quesito susten-
tabilidade. Nossa gastronomia já é sensacio-
nal, porém, com processos e ferramentas 
melhores, seríamos a melhor do mundo.

 
FSN - Quais os objetivos da empresa para 

os próximos anos?
CP - Crescer de maneira sustentável, ajudan-

do o profissional de cozinha brasileiro a reali-
zar seus sonhos. Queremos estar presente nas 
mesas dos clientes brasileiros, transformando a 
criatividade de nossos cozinheiros em preparos 
deliciosos, porém economicamente rentáveis, 
prezando pelo meio ambiente e a qualidade de 
vida dos profissionais de cozinha. Complicado? 
Sim. Se me pergunta objetivos em termo de 
vendas... Isso será consequência e estamos sem-
pre abertos a rever estes números.

 
FSN- E os seus objetivos, o que busca ain-

da alcançar em sua profissão?
CP - Estou entrando num momento que 

esperei por muito tempo e sonhava quando 
era um adolescente. Quero uma carreira mais 
internacional, que possa enriquecer minha cul-
tura gastronômica e expandir minha rede de 
relacionamentos. Hoje, sou responsável pelas 
grandes contas corporativas na América Latina. 
Quero executar este trabalho por pelo menos 
três anos. Depois, quem sabe assumir uma filial 
ou, por que não, uma macrorregião.

 
FSN - Quais as melhores lições aprendidas 

ao longo de sua carreira que você poderia 
compartilhar?

CP - Tenha objetivos claros de curto e médio 
prazo, mas mantenha o sonho de longo prazo ace-
so! Seja resiliente e, o mais importante, acredite 
em você e no que diz seu coração! Simples, não é?
 
RATIONAL
www.rational-online.com
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Requintados, os produtos 
indicam não somente uma 
tendência, mas uma nova 
visão sobre a comida
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Localização 
ideal

U 

m dos marcos mais importantes para uma empresa 
é a ampliação de sua unidade. E a Rational do Bra-
sil se expandiu. Antes com apenas uma unidade, 
localizada em Itaim Bibi, a empresa agora conta 

com outro espaço, mais moderno e mais amplo.
Com tudo pensado para atender os seus colaboradores, 

funcionários e distribuidores, a nova unidade está localizada 
próximo ao polo comercial de São Paulo. A inauguração feita 
em fevereiro marca o posicionamento da marca não só no 
mercado nacional, como no internacional. 

INAUGURAÇÃO

A Rational, empresa referência no ramo de cozinhas in-
dustriais, inaugurou sua nova unidade em Bela Vista, São 
Paulo. A inauguração faz parte dos planos da empresa para 
2015 e reflete as conquistas feitas durante o ano passado.

A empresa ficou por cinco anos no bairro de Itaim Bibi, 
em São Paulo. Durante todo esse tempo, cresceu a demanda 
pela expansão e por equipamentos mais modernos. Para isso, 
a organização pensou na nova unidade da marca, que além 
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de ser mais moderna, possui uma localiza-
ção ideal para a Rational.

A inauguração foi realizada no dia 26 de fe-
vereiro. Para comemorar esse marco, estiveram 
presentes clientes, projetistas, distribuidores e 
imprensa. Com todos reunidos, a empresa discu-
tiu os planos da Rational e os números registra-
dos durante o ano passado.

O vice-presidente da América Latina, Sr. Si-
mon Seymer e diretor-geral da Rational Brasil, 
Erhard Weber, discutiram esses dados durante 
uma apresentação. Os principais assuntos pau-
tados foram a adaptação e atividades de marke-
ting nacionais, além de priorizar a aquisição e 
satisfação de clientes e distribuidores. Também 
foi apresentada a estratégia global da Rational.

A localização da nova unidade, em Bela 
Vista, foi pensada cuidadosamente pela fa-
cilidade de acesso que esse ponto pode apre-
sentar. Essa nova unidade fica próxima da 
Avenida Paulista e também é de fácil acesso 
à estação de metrô Brigadista.

Weber conta que estar próximo ao polo 
comercial de São Paulo é ideal para a empre-
sa e satisfaz seus planos com a nova unida-
de. “Pensamos em um local de fácil acesso, 
tanto para nossos clientes e distribuidores 
quanto para nossos colaboradores”.

Essa nova unidade também pretende aproxi-
mar clientes e distribuidores. Para isso, Weber diz 
que a nova unidade da Rational é mais moderna e 
ampla, o que auxilia no relacionamento de ambos. 
“Aumentamos a capacidade de realização de even-
tos simultâneos e também nosso centro de treina-
mento, onde nossos clientes podem conhecer e ver 
nossos equipamentos em funcionamento”, afirma.

Para o futuro, a empresa está otimista. Os 
planos da Rational consistem em aumentar a 
equipe comercial e de funções específicas no 
Brasil, tanto de cocção quanto de marketing. 
“Nosso objetivo é crescer e ampliar o conheci-
mento da marca Rational no Brasil, mas nosso 
foco sempre estará voltado para nossa missão 
– oferecer os máximos benefícios aos profissio-
nais que trabalham em cozinhas profissionais, 
no preparo de refeições quentes”, diz Weber.

Como o principal cliente da Rational está o 
food service. Esse setor representa o foco de seus 
produtos e, segundo Weber, tem grande possi-
bilidade de crescimento, o que auxilia empresas 
ligadas ao setor para crescerem cada vez mais. 
Além disso, o diretor acredita que o investimento 
nesse segmento deve ser feito de forma constan-
te. “O Brasil é um dos países com maior hábito 
de alimentação fora do lar, e sabemos que temos 
muito o que caminhar para garantirmos a satisfa-
ção de todos os clientes Rational”, afirma.

Outro fator que Weber acredita ser próspero 
para quem trabalha com esse setor é o fato de 

ainda não ter tantas empresas desenvolvendo 
produtos para o food service. “O mercado de 
food service brasileiro representa um mundo de 
oportunidades para a Rational. Sendo ainda pou-
co explorado, concentramos nossas forças em 
aumentar os benefícios para esse mercado, para 
cada segmento dentro do food service, pois temos 
soluções para todos eles”, analisa.

PRÊMIOS

Em maio deste ano, a Rational vai receber 
o prêmio “Kitchen Innovations Awards” pela 
sexta vez. A premiação acontece uma vez por 
ano e é organizada pela Associação Nacional 
de Restaurantes dos Estados Unidos (  USA’s 
National Restaurant Association – NRA), uma 
das maiores associações gastronômicas do país.

Esse prêmio é concedido para as inovações feitas 
ligadas à cozinha. Neste ano, a Rational conquistou 
o prêmio devido ao SelfCookingCenter® 5 Senses, 
primeiro maquinário de cocção inteligente do mun-
do. O equipamento conquistou o voto de nutricio-
nistas, especialistas em design e chefs conhecidos.

O prêmio foi anunciado no dia 4 de mar-
ço, quarta-feira. A NRA show 2015, conheci-
da como a feira da indústria, vai ser realiza-
da em Chicago. Os prêmios serão entregues 
durante a feira, em meados de maio.”A cada 
ano, nosso painel independente de juízes 
varre toda a indústria para encontrar os pro-
dutos que fazem o mercado de food service 
progredir”, diz John C. Metz, presidente da 
convenção da NRA show.

Para escolher os vencedores da premiação, 
alguns critérios são cuidadosamente examina-
dos pelo jurí. A empresa destaca que as carac-
terísticas do SelfCookingCenter® 5 Senses que 
foram decisivas foram: multifuncionalidade, 
segurança, eficiência energética, velocidade e 
inteligência. “Nós sabemos o quão importante 
esses fatores são para nossos clientes em sua 
rotina diária na cozinha”, conta Erhard Weber.

Como um prêmio que destaca as grandes 
contribuições para os trabalhadores de cozi-
nhas industriais, essa conquista representa 
maior renome para a empresa, que já contri-
bui com diversos lançamentos para o setor. 
“O prêmio é um grande incentivo para que 
continuemos a nos orientar de forma con-
sistente às necessidades de nossos clientes”, 
finaliza Weber.

CLUBRATIONAL

O ClubRational é uma plataforma online 
desenvolvida pela Rational em que os pro-
fissionais da cozinha têm acesso às dicas do 
universo culinário. Com essa plataforma, 
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novos usuários ficam ainda mais próximos 
da empresa.

Em apenas um ano após seu lançamento, 
o Club cresceu para 65 mil usuários em todo 
o mundo. Devido ao sucesso, a empresa lan-
çou uma nova versão para o aplicativo. Um 
dos sucessos do aplicativo é a visualização de 
receitas elaboradas em vários países, além de 
também poder fazer a atualização gratuita de 
software dos equipamentos.

EVENTOS

Em 2014, um dos grandes marcos da Ra-
tional foi participar da 18° edição do Okto-
berfest em Munique. O evento foi realizado 
em setembro, contando com a participação 
de 21 pequenos estabelecimento em um lo-
cal que contava com 14 grandes salas.

Cerca de 6 milhões de pessoas visitaram o 
festival. Durante a realização da Oktorberfest, 
foram consumidos 480.000 frangos assados, 
1112.000 salsichas de porco, 78.000 joelhos 
de porco, 114 bois e 85 bezerros. Presente na 
maioria das cozinhas industriais, a Rational 
compareceu ao evento. O Rational SelfCooking 

Center esteve presente no preparo na maioria 
das cozinhas nas tendas.

SOBRE A RATIONAL

A Rational foi fundada em 1973,na Alema-
nha, produzindo e distribuindo equipamentos 
de ar quente. Com o crescimento da empresa, 
foi necessário se expandir pelo mundo. A orga-
nização alcançou países como os Estados Uni-
dos, China, Grécia, dentre outros.

Atualmente, a empresa é líder de mercado e 
tecnologia mundial no segmento de preparação 
térmica de alimentos em cozinhas industriais. Ela 
é responsável por 1400 funcionários, sendo que 
800 deles estão na Alemanha.

Em 2000, a Rational foi lançada no Prime Stan-
dard do mercado de ações alemão. A Rational 
fundou uma distribuidora no Brasil em 2009 e 
agora já conta com sua segunda unidade no país. 
De acordo com a empresa, mais de 100 milhões 
de refeições são preparadas através de máquinas 
Rational em todo mundo.

RATIONAL
www.rational-online.com/pt/



Ano 13 - n° 96 - Maio / 2015  
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Investimentos em cidades do interior revelam
oportunidades diferenciadas





Tecnologia 
na cozinha

Cada vez mais avançada, ela auxilia muito o 
trabalho dos profissionais

TECNOLOgIA | por Redação

A 

Intellikit é uma empresa que forne-
ce diversos produtos para a cozinha 
industrial, que vão desde a cocção à 
higienização em uma cozinha. O uso 

dessas tecnologias para melhorar o desempenho 
dentro dos centros de produção é uma prática 
cada vez mais comum em estabelecimentos.

De acordo com José Carlos Dias Reis, fun-
dador da Intellikit, o uso desses equipamentos 
pode ser muito vantajoso para o estabelecimen-
to que os utiliza. “Cresce a procura por tecno-
logia, pois ela resolve problemas de produtivi-
dade, segurança e economia de energia e água. 
Então, a tendência é usar mais esses tipos de 
equipamentos, pois eles se pagam rapidamen-
te”, explica.“De uns anos para cá, os equipamen-
tos mais solicitados são os fornos combinados, 
ou fornos rápidos, e os ultracongeladores”, diz.

O empresário conta que a Intellikit tem 
clientes de diversos setores e diversos portes. 
Alguns desses exemplos são o Hospital Sírio-
-Libanês, a Embraer e a Vale. 

Para tentar melhor atender os objetivos 
dos clientes, a Intellikit criou um projeto 
chamado Cozinha 360 graus. Nele, a empresa 
passou três anos estudando cozinhas profis-
sionais ao redor do mundo para criar uma 
metodologia específica para esse setor.

“Com o nosso processo chamado de Cozi-
nha 360 Graus, identificamos a necessidade do 
cliente, seja na cocção de alimentos, seja no 

resfriamento, processamento, higienização ou 
regeneração e ofertamos sempre o equipamen-
to que resolverá o problema detectado, seja de 
alto consumo de energia, produtividade ou 
segurança, pois esses são os fatores mais im-
portantes de uma cozinha”, explica José Carlos.

Com o grande número de equipamentos 
tecnológicos vendidos pela Intellikit, a empre-
sa também oferece cursos sobre a utilização 
desses produtos. Alguns desses cursos são os 
de Sous Vide, método de cocção em sacolas a 
vácuo e até mesmo de panificação.

“Os cursos são a melhor maneira de mostrar 
a tecnologia, ao mesmo tempo que mostramos 
como fazer, além de o cliente poder provar os 
alimentos. Essa prática mostra que os alimentos 
podem ser de melhor qualidade quando se usa 
tecnologia”, conta José Carlos.

Além da venda de equipamentos, que é feita 
através do canal no site da empresa ou por tele-
fone, a Intellikit também oferece locação dos pro-
dutos em casos específicos, como em eventos e 
obras civis ou para suprir os equipamentos que 
não estejam funcionando.

Participante assídua em feiras na área alimen-
tícia, a Intellikit acredita que esses eventos são 
essenciais para expor seus equipamentos. “As fei-
ras no Brasil são alguns dos melhores canais para 
mostrar as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, 
vender. Por isso, sempre que possível participare-
mos das feiras Fispal e Equipotel”, afirma José.
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José Carlos Dias Reis, fun-
dador da Intellikit, destaca o 
Cozinha 360°, projeto que visa 
identificar e tratar os problemas 
de cada cozinha
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Como novidade, a empresa pretende mostrar ao 
público, até o final desse ano, o Pacojet, equipamen-
to muito solicitado por chefs ao redor do mundo.

SOluçõES

A Rational está desde 1973 no mercado de for-
nos combinados. A empresa alemã está no Brasil 
desde 2009, distribuindo soluções para a cozinha 
industrial. Vivian de Oliveira, executiva de marke-
ting da Rational, afirma que a empresa sempre 
teve como objetivo auxiliar os profissionais de co-
zinha a preparar alimentos de uma forma melhor.

“Desde que a Rational inventou o forno 
combinado, a empresa tinha o ambicioso 
desejo de sempre oferecer aos chefs de todo 
o mundo a melhor ferramenta possível para 
preparo de refeições quentes”, diz.

Com o cenário atual da economia, que sofre 
com o dólar mais caro, esse tem sido o motivo 
de preocupação de várias empresas. Entretan-
to, a executiva conta que mesmo com a crise 
econômica atual, o mercado brasileiro é muito 
produtivo para a empresa.

“O mercado brasileiro tem um enorme po-
tencial a ser explorado. Apesar da crise econô-
mica, acreditamos que o país tem muito a cres-
cer, e estamos investindo no desenvolvimento 
de mercado e atividades”, conta.

A empresa trabalha com duas linhas de for-
nos combinados o CombiMaster® Plus e o Sel-

fCookingCenter® 5 Senses, principal da marca. 
Trata-se de um sistema de cocção inteligente, que 
pode ser usado no preparo de diversos pratos.

“Mais de 80% de todos os pratos de um car-
dápio podem ser preparados utilizando o Sel-
fCookingCenter®, o único sistema de cocção inte-
ligente que sente, reconhece, pensa, aprende e se 
comunica com o usuário”, explica Vivian.

No SelfCookingCenter, há um sistema de 
limpeza que otimiza o trabalho dos profissio-
nais de cozinhas. O Efficient CareControl® 
é uma solução destinada à higienização do 
equipamento. Nele, o equipamento é capaz de 
identificar o grau de sujidade e o número de 
pastilhas adequadas para a limpeza.

Uma das vantagens apontada pela executiva é 
a economia que esse sistema oferece ao seu usu-
ário. “Além de realizar a limpeza completa, ainda 
necessita de 30% menos recursos do que o modelo 
anterior. Assim, o custo é claramente menor do 
que uma limpeza manual minuciosa e o seu ma-
nuseio é seguro, devido à utilização de pastilhas de 
limpeza”, explica.

Segundo Vivian, outro aspecto produtivo nes-
se equipamento é que ele auxilia profissionais 
da cozinha a saírem de suas rotinas de produção, 
propondo algo inovador e com uma versatilidade 
maior de pratos que podem ser feitos.

“O RATIONAL SelfCookingCenter® 5 Sen-
ses é o ajudante que toda equipe de cozi-
nha poderia sonhar, além de utilizar menos 
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matérias-primas, água, produtos químicos e 
espaço. Ele liberta os cozinheiros das tarefas 
rotineiras, assim eles podem se concentrar 
no que é realmente importante”, finaliza.

tRAmONtINA

A Tramontina oferece diversos equipamen-
tos utilizados em uma cozinha industrial. São 
produtos para cocção, pizzaria, confeitaria e 
outros. De acordo com a empresa, o item mais 
vendido do segmento de Cozinhas Industriais 
é o balcão refrigerado.

Essa linha é composta por refrigeradores ou 
freezer horizontais, nos quais a parte de cima é 
utilizada como um balcão. A empresa destaca que 
uma das maiores qualidades nesse produto é sua 
multifuncionalidade. Além de poder ser utilizado 
para manter os alimentos em uma temperatura 
ideal, ele também otimiza o espaço na cozinha.

A utilização desses equipamentos pode in-
terferir na qualidade dos produtos servidos. 
Esse é um dos pontos reforçados pela marca. 
Para a Tramontina, o uso desses equipamen-
tos na cozinha de um estabelecimento pode 
garantir um resultado final melhor do que 
seria com equipamentos tradicionais.

Esses equipamentos também garantem mais se-
gurança ao produto que está sendo produzido. Por 
deixar os alimentos na temperatura correta, ele evi-
ta contaminações e pode contribuir para que o sa-
bor da matéria-prima se preserve na sua produção.

Presente em mais de 120 países, a Tramontina 
apresentou sua linha de cozinhas industriais há 
pouco tempo. Segundo a empresa, o objetivo é 
crescer consideravelmente no território brasileiro, 
colocando a Tramontina como referência entre as 
empresas que atuam nesse segmento.

O foco da empresa é oferecer uma linha de co-
zinhas industriais mais focada em tecnologia. A 
empresa diz que seus produtos dão mais seguran-
ça ao operador, além de controlar a temperatura 
de forma mais precisa e auxiliar na higienização.

De acordo com a Tramontina, os equipa-
mentos de cozinhas industriais também garan-
tem maior economia de energia para o estabe-
lecimento. Esse é um dos quesitos que estão 
sendo pautados pelos consumidores, principal-
mente após o aumento na conta de luz.

Por último, a empresa reforça que, se tra-
tando de uma cozinha, é essencial ter agilidade 
para produção de pratos, bebidas etc. Segundo 
a Tramontina, seus equipamentos são pensados 
de modo que possam garantir essa agilidade.

rAtioNAl
www.rational-online.com
iNtEllikit
www.intellikit.com.br
trAmoNtiNA
www.tramontina.com.br/pt/

A executiva de marketing 
da Rational fala sobre a 
principal linha de produ-
tos da empresa
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INADIMPLÊNCIA
EM CENA

Veja como evitar que ela 
se torne uma realidade 
assustadora em seu 

empreendimento
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“Após um ano atípico com a Copa 
do Mundo, o setor de alimentação 
fora do lar demonstrou vitalidade e 
estar pronto para enfrentar o atual 
momento econômico com energia 
e criatividade. Em parceria com 
a Abrasel, nossa programação 
focou dois pilares principais: 
a apresentação de conteúdo 
relevante e a capacitação”, destaca 
Clelia Iwaki, diretora da feira

FRANCO E BACHOT

De acordo com Mauricio Bioni, gerente 
comercial no Brasil da Franco e Bachot, a em-
presa “tem a tradição de todos os seus móveis 
serem feitos em madeira”. Porém agora, como 
novidade, foi lançada na feira a linha de aço 
carbono, com conchas laminadas, únicas, e de 
partida. Também como lançamento, há a linha 
de lixeiras e bancadas para shopping center. 
A Franco e Bachot há quase uma década está 
marcando presença na Fispal Food Service.

MULT-GRILL

 De acordo Cintia Macedo, diretora de marke-
ting, a Mult-Grill participa da Feira Fispal Food 
Service há cerca de 10 anos. “A Fispal representa e 
agrega para a Mult-Grill contatos, negociações e, o 
mais importante, estar frente a frente com clien-
tes de todo o Brasil para demonstrar os produtos”.

A Mult-Grill compareceu ao evento com a li-
nha completa de grills e móveis de aço Strong. 
Na feira, lançou três produtos, entre eles, o equi-
pamento Espetinhos na versão Junior, compacto, 
mas com uma alta produção: aproximadamente 
70 espetos/hora; a chapa elétrica que combina 
uma parte lisa e a outra canelada no mesmo 
equipamento e também o Charbroiler a gás, que 
prepara carnes no tradicional estilo americano.

RAMUZA

Melina Melo, gerente comercial e de ma-
rketing da Ramuza, destaca pontos importan-
tes sobre a empresa. Este ano, como novidade, 
a Ramuza trouxe uma balança de back light, 
uma luz que vem de atrás do produto. A Ra-
muza é a única marca de balança que tem 
essa novidade, produzida aqui no Brasil, com 
essa tecnologia. A organização trabalha com 
balanças de açougue, balanças de indústrias 
para toneladas, balanças para restaurantes e 
padarias. “Neste ano, a empresa completa 70 
anos, um marco”. A Ramuza participa da Fis-
pal Food Service há dez anos. A feira tem uma 
importância enorme para a empresa.

PRÁTICA 

 “A Prática é uma empresa que está no mer-
cado desde 1991”, destaca Cinthia Rossi, geren-
te de marketing. Neste ano, a Prática compa-
receu com três lançamentos: o fixer, o único 
micro-ondas profissional brasileiro; o TSI, uma 
evolução do técnico psista, que tem uma série 
de atributos, como a plataforma atualizável; e, 
além disso, a Prática está à frente da operação 
Sirma do Brasil. O objetivo da empresa não é 

apenas vender equipamento, é vender solução 
para o mercado de trabalho, para o mercado 
gastronômico, panificação e, agora, para a ten-
dência ultracongelamento.

Entre os benefícios que a Fispal Food Service 
traz para a empresa, está o fato de o evento 
reunir clientes do Brasil inteiro. Isso faz com 
que a Prática tenha uma equipe de vendas 
maior ainda, para que possa atender a todos.

RATIONAL

 “A Fispal é importante para a Rational 
porque traz um público qualificado, que são 
os tomadores de decisões, donos de estabele-
cimentos”, afirma Vivian Silva, executiva de 
marketing da empresa. A exposição é uma 
forma de mostrar como a Rational pode aju-
dar nas produções das cozinhas e como são os 
seus produtos. A empresa conta com chefs de 
cozinha trabalhando e expondo os itens nos 
stands, com a função de mostrar para os clien-
tes as utilidades dos equipamentos.

A novidade da Rational é o aparelho de 
cinco sentidos; ele sente o que tem dentro, 
reconhece o estado que o alimento se en-
contra, o que ele vai fazer com o alimento, 
se comunica com o consumidor e aprende 
suas preferências.

PREGEL

“A PreGel é uma empresa italiana, que come-
çou trabalhando com o gelato, o sorvete artesanal 
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SULPACK

Conforme frisa Mercio Basso, a Sulpack, 
como novidade, levou o aparelho de cocção 
sous vide da linha Gourmet. Sous Vide é um 
aparelho com um sistema de cocção que 
embala e prepara o alimento a vácuo, len-
tamente e com a temperatura rigorosamen-
te controlada. “O alimento cru é selado em 
embalagens plásticas, e o alimento é cozido 
em banho-maria, utilizando aquecimento 
controlado”, explica ele.

ESTILO PACK

Conforme frisa Victor Santana, a Estilo Pack 
é uma empresa sustentável. “A Estilo faz copos, 
potes e pratos descartáveis e com os papéis 
100% ecológicos”. A organização foi fundada em 
2012 e esta é a quarta vez que participa da feira. 

MICHELETTI

“Como lançamentos, a empresa está trazen-
do uma linha de balanças, em que vão ser traba-
lhados equipamentos de 3 kg até 100 kg. Serão 
várias capacidades e divisões”, afirma Eduardo 
Santos, gerente de vendas da empresa. A Miche-
letti está desde 2000 expondo na Fispal. Para a 
empresa, o evento tem a grande capacidade de 
trazer clientes interessados em seus produtos.

GELOPAR 

“A Gelopar conta com a linha de padaria, 
confeitaria elegance, para bancadas com vi-
dros retos e na cor preta, que vêm sendo uma 
tendência muito forte para design, ideal para 
espaços gourmet, espaços sofisticados”, destaca 
Naiara Pereira, analista de marketing da em-
presa. Mais um lançamento da organização é 
a minicâmera para cerveja. Foram reforçados 
no evento, também, os produtos de 2014, os 
repositores de sorvete de massas, que estão 
sendo muito bem-aceitos pelos consumidores. 
A Gelopar expôs a linha de padaria, cervejeira, 
açougue e geladeiras comerciais, um mix de 
produtos. A empresa está presente na Fispal 
Food Service desde as primeiras edições.

FISPAL FOOD SERVICE 
www.fispalfoodservice.com.br 
FRANCO E BACHOT
www.francoebachot.com.br 
MULT-GRILL
www.multgrill.com.br
RAMUZA
www.ramuza.com.br
PRÁTICA
www.praticafornos.com.br
RATIONAL
www.rational-online.com
PREGEL
www.pregelbrasil.com

EDANCA
www.edanca.com.br
SULPACK
www.sulpack.com.br 
ESTILO PACK
www.estilopack.com.br 
MICHELETTI
www.balancasmicheletti.
com.br 
GELOPAR
www.gelopar.com.br 

italiano, um sorvete gourmet”, destaca Tatiane 
Banks, marketing da empresa. Os produtos são 
todos fabricados na Itália e nos Estados Unidos. As 
pastas são feitas na Itália, já os pós são fabricados 
na Itália e também nos Estados Unidos.

Neste ano, a PreGel está apresentando alguns 
conceitos diferentes. Como novidade, os picolés e 
paletas mexicanas. As paletas vêm com a cobertu-
ra Coriandolina. Basta levar ao micro-ondas, para 
ficar em consistência de uso; logo depois que 
colocada no picolé, a cobertura endurece e vira 
uma casquinha. Pode ser utilizada tanto em picolé 
quanto em paleta.

Traz também como novidade a linha de mol-
des para picolés, de tamanhos normais e mini. 
Além disso, a empresa vem com a inovação de 
pastas com sabores diferentes, uma delas é inspi-
rada em uma bebida espanhola, a base de clara de 
ovos, limão e canela.

Na linha confeitaria, há o mix de macarons, 
que são as massas em pó. É somente adicionar 
água e bater, até ficar na consistência de um 
creme, deixar no formato correto e levar ao 
forno. Isso foi desenvolvido dessa forma para 
facilitar o modo de preparo para os clientes e 
foi feito com tecnologia italiana. Junto foram 
feitos os cremes de Vellutina, um creme con-
centrado, com um resultado instantâneo. Os 
cremes de Vellutina vêm em diversos sabores. 
Outra novidade na área de confeitaria é o Tor-
tino de Chocolato, a base que se prepara o pe-
tit gateau; basta acrescentar ovos e manteiga e 
estará pronta a base, que pode ser utilizada em 
qualquer massa para bolos de chocolate. E, por 
último, a base para mousse, que vem em dois 
sabores, o neutro e o de iogurte; ambos podem 
ser misturados com qualquer pasta.

A PreGel oferece um curso de treinamento, 
que ajuda a quem está interessado a entrar no 
ramo. Lá, existem aulas sobre confeitaria, que é 
um dos conceitos que a PreGel apresenta como 
novidade. O curso vai do básico ao avançado. 
A PreGel comparece à Fispal há quatro anos, a 
cada ano com um stand maior.

EDANCA

Segundo José Tucci, gerente da empresa, “a 
Edanca participou de todas as edições da Fispal 
Food Service”. A feira é de extrema importância 
para a organização porque todos os clientes e dis-
tribuidores estão presentes para conhecer os produ-
tos. Em todas as feiras, a Edanca está com um lan-
çamento novo, para oferecer o melhor da empresa. 
A Edanca trabalha com chapas e estufas para lan-
chonetes, hotéis, bares etc, atendendo o segmento 
de equipamentos de lanches, para qualquer nível 
de estabelecimento. Junto à Edanca está a Magna, 
que trabalha com balanças importadas do México.
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Comemoramos esse marco com grandes 
empresários! Eles dão dicas para que 
o seu negócio renda cada vez mais 

e tenha excelentes resultados
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É 

difícil dizer exatamente qual seria a solução para o atual 
momento, mas acho que podemos fazer isso num univer-
so microeconômico, cabendo a cada empresa desenvol-
ver seu trabalho de maneira eficiente.

Para um cenário macro, nos restam apenas duas opções, na mi-
nha opinião: manifestar a favor de nossos direitos, cobrando os 
políticos e votar de maneira mais consciente nas próximas eleições.

Como não teremos eleições tão cedo e as manifestações care-
cem de um considerável número de pessoas, melhor trabalharmos 
no ambiente individual ou, por que não, empresarial.

Primeiro, precisamos mudar nossa maneira de ganhar dinheiro. 
No Brasil, infelizmente, preza-se pelas altas margens. Algumas em-
presas se acomodam com margens altíssimas e não fazem muito 
para acabar com a ineficiência produtiva. Em crises, margens ele-
vadas podem custar caro para qualquer negócio. Num mercado mo-
derno, a economia em escala, o controle dos custos, a comunicação 
honesta e bem direcionada aos consumidores, colocariam qualquer 
empresa em vantagem. Várias empresas estrangeiras apostam em 
sua eficiência e não em margens elevadas. Sei que temos uma carga 
tributária pesada, mas isso faz parte de nosso ambiente econômico 
e não há muito o que possa ser feito. Precisaríamos de uma mudan-
ça política, antes de concluir essa necessária reforma fiscal. Utilizar 
esse peso fiscal como desculpa para obter margens altas é algo que 
precisamos mudar em nossa cultura.

Segundo, é necessário aumentar a quantidade de atividades co-
merciais, incluindo atividades de marketing. É necessário “suar” 
mais e fazer uso da criatividade. Se a empresa possui uma equipe 
de vendas, é importante que ela planeje melhor as suas visitas, a 
fim de reduzir a probabilidade de perder tempo com um cliente não 
potencial. E, como mencionei, será necessário também aumentar 
o número de visitas. Mais uma vez, temos de apostar na “escala” e 
não apenas visitas, mas quaisquer outras atividades que coloquem a 
empresa em contato com seu mercado alvo têm de ser multiplicadas.

Com relação às atividades de marketing, esse é o item do orça-
mento empresarial mais atingido quando uma empresa passa por 
uma crise. Certamente, em conjunturas complicadas, o controle do 
orçamento é vital. Se a empresa tem como únicas opções reduzir 
pessoal ou reduzir o orçamento de marketing, obviamente a se-
gunda opção seria a melhor. Mas não, necessariamente, reduzir os 
custos com atividades de marketing representa a redução da quan-
tidade delas. Parcerias com empresas focadas no mesmo mercado 
alvo, veículos de mídia ou instituições multiplicadoras, são algumas 
das opções possíveis frente a escassez de orçamento. Participação de 
eventos setoriais também podem ser proveitosas, uma vez que te 
coloca em contato com mais profissionais do seu mercado, possibi-
litando troca de ideias e melhor compreensão do ambiente.

Mídias sociais também podem servir como alternativa de 
menor custo e complementariam as atividades de contato 
direto com o público.

Terceiro ponto, já que falamos de eficiência produtiva, te-
mos também de pensar em um estoque eficiente. Num perío-
do de crise, é importante que uma empresa revise seu mix de 
produtos. Isso quer dizer, aposte em produtos de giro rápido. 
Isso manteria a empresa capitalizada, com boa liquidez, man-
tendo sua capacidade de investimento.

Por último, é importante não se endividar. A escassez de crédi-
to ajuda com que o seu custo seja ainda maior. Além disso, nosso 
Banco Central não vem manifestando a menor tendência para 
redução das taxas de juros.

Num período 
de crise, é 

importante que 
uma empresa 
revise seu mix 

de produtos. Isso 
quer dizer, aposte 
em produtos de 

giro rápido
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A 

Rational, empresa líder mundial em 
cozinhas profissionais, reforçou suas 
estratégias para este ano com um even-
to realizado em São Paulo. Além das 

projeções para o ano, a Rational mostrou o balan-
ço de 2015. O evento estratégico da organização 
recebeu 80 pessoas, dentre os representantes da 
empresa, distribuidores e assistência técnica.

Reunindo os principais nomes da empresa no 
Brasil e no mundo, a Rational mostrou, mais uma 
vez, suas estratégias para avançar, mesmo com o 
cenário econômico instável. O segredo, de acordo 
com Erhard Weber – diretor-geral da filial brasilei-
ra e um dos nomes mais importantes da Rational  
–  é o investimento nos clientes.

A empresa faz planos para alcançar voos maio-
res. O cliente de food service poderá contar com 
mais vantagens no atendimento da empresa e 
com um treinamento exclusivo para poder manu-
sear os aparelhos de cocção. Além disso, a Rational 
prepara outra unidade em São Paulo.

BALANÇO

O Vice-Presidente executivo da América La-
tina, Sr. Simon Seymer, iniciou as apresenta-
ções falando sobre as metas atingidas durante 
o último ano e as novas estratégias da em-
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resultados
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presa, que tendem a beneficiar ainda mais o 
consumidor. “Foco, diferenciação, qualidade 
e pessoas são os principais elementos da nos-
sa estratégia”, contou o Sr. Seymer.

Quanto à filial brasileira, a palavra foi do 
Sr. Erhard Weber, Diretor-Geral da Rational 
Brasil, que abordou os resultados alcançados 
pela filial. “O mercado fala sobre crise, mas nós 
escolhemos não participar da crise. A Rational 
Brasil teve crescimento”, conta.

Durante o último ano, alguns equipamentos da 
Rational chamaram a atenção dos consumidores. 
“O SelfCookingCenter® 5Senses foi o destaque 
do ano com toda sua inovação. Gracas à excelên-
cia tecnológica do SelfCookingCenter® 5Senses, 
conseguimos, por segundo ano consecutivo, o 
prêmio Marca de Destaque da Revista Cozinha 
Profissional. O SelfCookingCenter® 5 Senses é o 
único sistema de cocção do mundo com 5 senti-
dos, porque ele sente, reconhece, pensa, aprende 
e se comunica. Este novo equipamento Rational 
é o resultado de mais de 40 anos de pesquisas na 
área de cocção. Ele foi desenvolvido por chefs para 
chefs. Com cientistas, físicos e engenheiros de ali-
mentos, a Rational proporcionou alta qualidade 
dos alimentos, e elevou a eficiência e inteligência 
de cocção a um novo padrão”, ressalta Weber.

O ano de 2015 também trouxe várias con-



quistas para a Rational, que darão ainda mais 
retorno no futuro. De acordo com Weber, todos 
as ações da empresa são visando o bem-estar de 
seus clientes. “Em 2015, tivemos a inauguração 
da nova sede da subsidiária e novo centro de 
treinamento em São Paulo, participamos dos 
principais eventos de gastronomia com um novo 
conceito, presença constante nas redes sociais 
mas, principalmente, mantivemos o foco na sa-
tisfação dos nossos clientes”, ressalta.

Para o diretor-geral da Rational no Brasil, os 
clientes são fundamentais para o desenvolvimen-
to. “O nosso principal desafio foi atingir e entu-
siasmar um número de clientes suficientemente 
grande para continuar crescendo, apesar de ser 
um ano de incertezas políticas e econômicas, mas 
graças aos benefícios únicos do SelfCookingCen-
ter® 5Senses e das vantagens para o cliente final, 
conseguimos crescer”, pontua Weber.

CRESCIMENTO

O crescimento da Rational no Brasil foi al-
cançado em dois pontos percentuais. Mesmo em 
um ano de crise econômica, a empresa mostra 
não sentir os efeitos negativos e utiliza toda a 
sua experiência para continuar crescendo no 
mercado. Perguntado sobre essa questão, We-
ber diz que o sucesso está no atendimento da 
empresa, que possui o compromisso junto aos 
clientes. “A pergunta mais frequente foi: ‘Como 
vocês fazem para crescer 2 dígitos, apesar de ser 
um ano de incertezas políticas e econômicas?’ E 
a resposta é muito simples: continuamos sem-
pre seguindo nossa filosofia, oferecendo máxi-
mos benefícios aos profissionais que trabalham 
em cozinhas profissionais”, explica Weber.

O otimismo de Weber com o mercado brasilei-
ro prosseguiu com alguns planos para o ano. Um 
dos exemplos foi a apresentação de novos concei-
tos para grandes contas, uma diferenciação da Ra-
tional. Outra novidade é o treinamento inicial para 
clientes, além do pacote de serviços “all incluse” 
Service Plus. Nesse pacote, estão inclusos dois anos 
de garantia, treinamento inicial ao cliente, suporte 
de aplicação e receitas por telefone durante todo 
ano. Os usuários também podem conferir vídeos 
e receitas no Portal da empresa.

Outra atração no evento foi a atenção à assis-
tência técnica. A presença de Jorge Gomes, gerente 
técnico, foi marcada pela reunião de várias pessoas 
da área. A discussão abordou pontos importantes 
no debate sobre assistências técnicas e desenvolvi-
mento de atividades.

UNIDADE BRASILEIRA

A Rational viu no Brasil uma grande po-
tência no ramo de alimentação fora do lar. 

Todo esse investimento tem se mostrado fa-
vorável para a empresa, assim como todo o 
cenário latino-americano. “A Rational possui 
46% de market share na América Latina, e ti-
vemos crescimento anual de 21% na área. As 
cozinhas brasileiras estão se modernizando e 
queremos fazer parte da nova realidade destes 
profissionais, trazendo o maior benefício no 
preparo de refeições quentes”, explica Weber.

“Graças à variedade e riqueza da cultura gas-
tronômica local, a unidade brasileira tem uma 
importância estratégica para a Rational, e é nosso 
interesse estarmos cada vez mais próximos dos 
nossos clientes. Assim, para poder oferecer cada 
vez mais benefícios a nossos clientes, a Rational 
Brasil está investindo fortemente no mercado bra-
sileiro, ampliando a sua estrutura e o número de 
funcionários neste ano em 27%” ressalta.

PROJEÇÕES

Crescer é palavra de ordem para a Rational. As 
projeções deste ano da empresa são as melhores, 
conforme anunciado no evento em São Paulo. A 
experiência de Erhard Weber, que ocupa um dos 
cargos mais importantes dentro da Rational, acon-
selha que os empresários tenham cautela em 2016 
e usem algumas facilidades a seu favor.

“Sabemos que 2016 será um ano desafiador 
e acreditamos que as empresas devam estar 
bem preparadas já que o setor de alimentação 
fora do lar continua sendo muito promissor. 
A otimização e modernização de processos 
produtivos sempre são excelentes aliados, 
principalmente quando se trata de redução de 
desperdícios. Outra dica é usar a criatividade 
para se destacar em um mercado miscigenado 
como o food service brasileiro”, pontua.

NÚMEROS

Como uma empresa global, a Rational está 
espalhada em todos os continentes e com 
grande potencial de crescimento especialmen-
te na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia. A 
empresa conseguiu alavancar um grande fatu-
ramento ano após ano em todo o mundo. Para 
se ter uma ideia, em 2014 a Rational faturou 
142 milhões de euros no sistema LAJIR (Lucro 
Antes de Juros e Imposto de Renda).

A Rational também possui em seu currículo 
a experiência de ser uma empresa com cresci-
mento orgânico há mais de 20 anos, ou seja, sem 
a aquisição de empresas. Além disso, a quota de 
mercado mundial da Rational é de 54%, o que 
significa que cerca de um em cada dois equipa-
mentos vendidos são fabricados pela Rational.
 
RATIONAL
www.rational-online.com
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O QUE

NOS RESERVA? A  

busca por produtos caracteriza-
dos por sua saudabilidade tem 
sido um destaque no Brasil. So-
mente para se ter uma ideia da 

dimensão desse cenário, o país já é o quinto 
maior mercado de alimentação saudável do 
mundo. Segundo um levantamento realiza-
do pela Euromonitor, houve um volume de 
vendas, no ano passado, de US$ 27,5 bilhões 
em relação a esse tipo de produto. Desde 
2012, esse setor tem crescido, em média, 
20% anualmente, enquanto nos outros pa-
íses esse crescimento gira em torno de 8%.
Com o fim do ano, muitas são as expecta-
tivas das empresas para 2017. É também 
comum que haja um balanço a respeito do 
que aconteceu em 2016 e que se pense em 
todas as conquistas alcançadas e os desafios 
que foram superados. A Food Service News 
conversou com algumas marcas importan-
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tes do mercado para que elas falassem a 
respeito desse tema. Confira.

DINÂMICA

“Os dois últimos anos trouxeram uma 
mudança na dinâmica do mercado, gerando 
oportunidade para maximizar nossa eficiên-
cia e consolidação de uma base sustentável 
de crescimento para os próximos anos. 

Acreditamos que o sucesso dos nossos 
clientes é nosso ativo mais importante, 
por isso estaremos cada vez mais pró-
ximos e empenhados em construir um 
relacionamento duradouro. 

Em 2017, continuaremos melhorando 
a eficiência dos nossos negócios e aumen-
tando nossa contribuição para o mercado, 
que é uma das bases mais importantes da 
empresa há mais de 100 anos”, diz Eduar-



do Bonelli, gerente de marketing de Food 
Service da Ajinomoto.

PIONEIRISMO

 “A Ultragaz é primeira empresa de 
GLP do Brasil. Ao longo da nossa história, 
conquistamos mais 11 milhões de con-
sumidores e mais de 50 mil clientes em-
presariais, público para o qual levamos o 
melhor, mais seguro e confiável produto 
do mercado, acompanhado de um aten-
dimento de excelência. Vamos continuar 

investindo em inovação, trazendo novas 
aplicações para o mercado consumidor, 
trabalhando para ampliar a oferta de so-
luções para o segmento de comércio e 
serviços, mostrando toda a versatilidade 
do GLP, posicionando a Companhia como 
uma parceira de negócio de seus clientes 
e não apenas como uma empresa forne-
cedora de gás, já que, ao longo de sua his-
tória, temos dedicado nossos esforços em 
oferecer as alternativas mais adequadas 
para cada empresa/negócio.

Apostamos no fortalecimento das no-
vidades lançadas recentemente, como o 
Ultrapronto, sistema de abastecimento 
de GLP a granel resultante dos esforços 
da empresa em evoluir e acompanhar as 
demandas do mercado. Trata-se de uma 
solução completa que inclui todos os 
serviços para o fornecimento e abasteci-
mento contínuo do gás para pequenas e 
médias empresas. Com essa proposta, a 
Companhia cuida de todo o processo para 
a utilização do GLP, conferindo agilidade 
e conveniência na liberação do uso do gás, 
pois inclui desde a simulação virtual de 
como ficará o espaço do cliente, passando 
pela construção e instalação do abrigo até 
o abastecimento programado. Tudo feito 
com mão de obra qualificada e certifica-
da, sem delegar qualquer parte da ope-
racionalização para o cliente. Se houver 
a necessidade de executar alguma obra 
de adequação à norma de instalação da 
central de GLP, a Ultragaz, por meio do 
UltraPronto, oferece os serviços necessá-
rios. Todo o processo segue as mais rigo-
rosas normas de segurança e os requisitos 
legais no que tange à instalação de GLP. 
Outra aposta está na adoção do GLP em 
fornos por parte do mercado de Food Ser-
vice, substituindo os de lenha e de energia 
elétrica com muita eficiência e economia 
também. O GLP pode ser usado como al-
ternativa energética em diversos processos 
de cocção de alimentos em fornos, como 
nos fornos de pizza, esteira e individual”, 
ressalta de Gustavo Luiz Teixeira da Silva, 
gerente de Novos Usos de GLP da Ultragaz.

DESAFIADOR

“O ano de 2017 será também desafiador 
e o objetivo é criar cada vez mais oportu-
nidades para apresentar soluções eficien-
tes, inovadoras, ou uma nova plataforma, 
como o novo site ufs.com que lançamos em 

CAPA
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“Os dois últimos anos 
trouxeram uma mudança 
na dinâmica do mercado, 

gerando oportunidade para 
maximizar nossa eficiência e 

consolidação de uma base 
sustentável de crescimento 
para os próximos anos”, diz 
Eduardo Bonelli, gerente de 
marketing de Food Service 

da Ajinomoto
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2016. A plataforma digital que apresenta-
mos ao mercado é focada em conteúdo 
para proprietários, chefs e cozinheiros de 
bares e restaurantes com dicas de como 
melhorar o cardápio, como inovar sem 
errar, como se diversificar diante dos con-
correntes, como organizar uma cozinha, 
conservar os ingredientes, além de mostrar 
receitas e informações sobre produtos.

Além de oferecer os melhores produ-
tos que entregam as melhores soluções 
para cozinhas profissionais, a Unilever 
Food Solutions também atua no desen-
volvimento do mercado de Food Service, 
oferecendo um trabalho de consultoria 
para os seus clientes. Esse trabalho é vis-
to como um diferencial e fundamental 
para o momento em que o mercado vive.

Nesse processo de consultoria, buscamos 
entender a realidade dos nossos clientes, 
como eles operam suas cozinhas e quais 
suas dificuldades. Com base nesse estu-
do, oferecemos uma ampla gama de serviços 
gratuitamente, seja com um treinamento 
sobre Segurança do Alimento, elaboração de 
um cardápio, otimização de ingredientes ou 
um treinamento para os funcionários.

Pensando no desenvolvimento do mer-
cado em médio longo prazo, outro cami-
nho que a Unilever Food Solutions adotou 
em 2016 foi fortalecer parcerias, como as 
que fizemos com a rede educacional Kro-
ton, com a OSCIP Gastromotiva e com o 
Sebrae. Todas elas miram no futuro, em 
como preparar cozinheiros para que eles 
tenham melhor nível de conhecimento so-
bre o mercado e qual o papel da indústria 
de alimentos no mercado de Food Service. 
Optamos também por fazer ações focadas 
no ambiente digital, como a parceria com 
Cuponeria e Cheftime para o Festival do 
Hambúrguer; o Concurso Melhores Quilos, 
que elege o melhor restaurante self servi-
ce em várias regiões do Brasil. Todas essas 
iniciativas nos ajudam a consolidar nosso 
papel no mercado de Food Service de uma 
empresa que busca a eficiência no momen-
to de adversidade do mercado, mas que 
também não deixa de pensar e investir no 
desenvolvimento do mercado para o futu-
ro”, salienta Rodrigo Bertoncini, Diretor de 
Marketing de Unilever Food Solutions.

CONFIANÇA

“Estamos confiantes para 2017. Acre-
ditamos que será uma excelente oportu-

nidade para nossos clientes fazerem in-
vestimentos em seus negócios e, assim, 
estarem preparados para um crescimen-
to contínuo e sustentável da economia, 
embora lento, mas há sinais de uma leve 
melhora que estamos sentindo em nossos 
negócios nos últimos três meses. Passare-
mos pelas atribulações políticas e o Brasil 
com certeza sobreviverá a isso se fortale-
cendo ainda mais, quer do ponto de vista 
do cidadão, das instituições e também das 
empresas e empresários, assim como nós 
fornecedores de soluções.

Esperamos um início de ano com 
maior dificuldade, mas temos convicção 
de que será um ano melhor do que 2016. 
Faremos uma convenção Comercial com 
nossos parceiros em abril ou junho, ainda 
estamos confirmando a data, além de ter-
mos já planejado visitas da nossa equipe 

“O ano de 2017 será 
também desafiador e 
o objetivo é criar cada 
vez mais oportunidades 
para apresentar 
soluções eficientes, 
inovadoras, ou uma nova 
plataforma, como o novo 
site ufs.com que lançamos 
em 2016”, diz Rodrigo 
Bertoncini, Diretor de 
Marketing de Unilever 
Food Solutions
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2016. A plataforma digital que apresenta-
mos ao mercado é focada em conteúdo 
para proprietários, chefs e cozinheiros de 
bares e restaurantes com dicas de como 
melhorar o cardápio, como inovar sem 
errar, como se diversificar diante dos con-
correntes, como organizar uma cozinha, 
conservar os ingredientes, além de mostrar 
receitas e informações sobre produtos.

Além de oferecer os melhores produ-
tos que entregam as melhores soluções 
para cozinhas profissionais, a Unilever 
Food Solutions também atua no desen-
volvimento do mercado de Food Service, 
oferecendo um trabalho de consultoria 
para os seus clientes. Esse trabalho é vis-
to como um diferencial e fundamental 
para o momento em que o mercado vive.

Nesse processo de consultoria, buscamos 
entender a realidade dos nossos clientes, 
como eles operam suas cozinhas e quais 
suas dificuldades. Com base nesse estu-
do, oferecemos uma ampla gama de serviços 
gratuitamente, seja com um treinamento 
sobre Segurança do Alimento, elaboração de 
um cardápio, otimização de ingredientes ou 
um treinamento para os funcionários.

Pensando no desenvolvimento do mer-
cado em médio longo prazo, outro cami-
nho que a Unilever Food Solutions adotou 
em 2016 foi fortalecer parcerias, como as 
que fizemos com a rede educacional Kro-
ton, com a OSCIP Gastromotiva e com o 
Sebrae. Todas elas miram no futuro, em 
como preparar cozinheiros para que eles 
tenham melhor nível de conhecimento so-
bre o mercado e qual o papel da indústria 
de alimentos no mercado de Food Service. 
Optamos também por fazer ações focadas 
no ambiente digital, como a parceria com 
Cuponeria e Cheftime para o Festival do 
Hambúrguer; o Concurso Melhores Quilos, 
que elege o melhor restaurante self servi-
ce em várias regiões do Brasil. Todas essas 
iniciativas nos ajudam a consolidar nosso 
papel no mercado de Food Service de uma 
empresa que busca a eficiência no momen-
to de adversidade do mercado, mas que 
também não deixa de pensar e investir no 
desenvolvimento do mercado para o futu-
ro”, salienta Rodrigo Bertoncini, Diretor de 
Marketing de Unilever Food Solutions.

CONFIANÇA

“Estamos confiantes para 2017. Acre-
ditamos que será uma excelente oportu-

nidade para nossos clientes fazerem in-
vestimentos em seus negócios e, assim, 
estarem preparados para um crescimen-
to contínuo e sustentável da economia, 
embora lento, mas há sinais de uma leve 
melhora que estamos sentindo em nossos 
negócios nos últimos três meses. Passare-
mos pelas atribulações políticas e o Brasil 
com certeza sobreviverá a isso se fortale-
cendo ainda mais, quer do ponto de vista 
do cidadão, das instituições e também das 
empresas e empresários, assim como nós 
fornecedores de soluções.

Esperamos um início de ano com 
maior dificuldade, mas temos convicção 
de que será um ano melhor do que 2016. 
Faremos uma convenção Comercial com 
nossos parceiros em abril ou junho, ainda 
estamos confirmando a data, além de ter-
mos já planejado visitas da nossa equipe 

“O ano de 2017 será 
também desafiador e 
o objetivo é criar cada 
vez mais oportunidades 
para apresentar 
soluções eficientes, 
inovadoras, ou uma nova 
plataforma, como o novo 
site ufs.com que lançamos 
em 2016”, diz Rodrigo 
Bertoncini, Diretor de 
Marketing de Unilever 
Food Solutions
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Comercial pelo Brasil inteiro nesse pri-
meiro semestre de 2017.

Também iremos participar de diversas 
feiras nacionais e internacionais. Estamos 
certos de que com nossa política de in-
vestimento em nossa equipe comercial, 
na proximidade com nossos clientes e na 
gestão profissional de nosso pipeline de 
vendas, aliados a investimentos e a novos 
lançamentos de produto, faremos com 
que  2017 seja um ano melhor.

Estamos muito focados em levar solu-
ções aos nossos clientes que lhes permi-
tam reduzir seus desperdícios, em todas as 
fases da cadeia de seus negócios no Food 
Service, desde o correto armazenamento 
dos alimentos, preparos rápidos,  sem des-
perdício, com baixo consumo energético e 
alta produtividade, aliado à qualidade do 
alimento produzido.

Vamos pisar fundo no acelerador. A 
empresa está bem produtiva e preparada 
para abraçar ainda mais o mercado com 
nossas soluções, queremos ser o melhor 
instrumento para que  nosso cliente  pos-
sa fazer ‘comida boa, sem desperdícios e 
com qualidade’”, salienta Milton Macha-
do, diretor da Prática.

CONTRAMÃO

“Este ano foi marcado por muitos desafios 
e incertezas no nosso país, porém, na contra-
mão da crise e pela dinâmica do setor com 
suas diversas oportunidades, o Food Service 
aumentou a possibilidade de crescimento.

“Para o próximo ano, as expectativas 
são ainda melhores. Esse mercado tende 
a crescer cada vez mais. E para seguir em 
destaque nesse segmento tão competiti-
vo, nós da Mult-Grill vamos continuar a 
desenvolver, aperfeiçoar, adaptar e me-
lhorar o desempenho e a tecnologia dos 
nossos equipamentos de acordo com as 
necessidades dos clientes. Cliente satis-
feito é sucesso garantido”, diz Cíntia Ma-
cedo, diretora de marketing da Mult-Grill

ATUALIZAÇÃO

“A McCain tem como política a atualização 
e melhoria constantes de todos os seus canais 
de atendimento ao consumidor da marca.  A 
empresa atua com frentes em digital, atendi-
mento direto ao consumidor e, claro, ações de 
ponto de venda, parcerias estratégicas e um 
calendário dinâmico de lançamentos.

A McCain apresentou diversas novida-
des ao longo de 2016.  Uma das principais 
inovações foram as Batatas Emoticons 
com formato dos consagrados símbolos 
de interação das redes sociais. Apresenta-
mos também a batata assada; ideal para 
ser recheada ao gosto do consumidor e 
em uma embalagem menor para atender 
perfeitamente pessoas que moram sozi-
nhas, casais ou famílias pequenas.

Também foram lançados alguns pro-
dutos que fizeram sucesso do food ser-
vice, bem como outras novidades que 
chegaram ao varejo depois, como as 
Batatas Corte Fino, Caseiras, Canoa e 
Rústica, que são oferecidas em emba-
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“Estamos confiantes 
para 2017. Acreditamos 
que será uma excelente 
oportunidade para 
nossos clientes fazerem 
investimentos em seus 
negócios e, assim, estarem 
preparados para um 
crescimento contínuo e 
sustentável da economia”, 
pontua Milton Machado, 
diretor da Prática
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“Estamos confiantes 
para 2017. Acreditamos 
que será uma excelente 
oportunidade para 
nossos clientes fazerem 
investimentos em seus 
negócios e, assim, estarem 
preparados para um 
crescimento contínuo e 
sustentável da economia”, 
pontua Milton Machado, 
diretor da Prática
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lagens do tamanho da necessidade do 
consumidor final.

Sobre 2016. O ano foi difícil para o 
mercado de uma forma geral e, claro, 
sentimos a retração também. De qualquer 
forma, foi um período de implementação 
de novidades, esforços estratégicos para 
ampliação em canais como varejo e con-
solidação no food service. Aprimoramos 
nosso trabalho de campo com ações de 
pdv, injetamos mais força comercial e, 
claro, fizemos todo o trabalho de susten-
tação da comunicação da marca como 
sinônimo de qualidade, sabor e confian-
ça; esses atributos foram conquistados 
mundialmente e se refletem em nossas 
ações também no Brasil. Em uma época 
de crise, além de providências práticas 
em relação ao negócio, essa é uma das 
melhores estratégias para blindar as mar-
cas de perdas de mercado por conta de 
crises econômicas.

Ampliamos nossa linha no food ser-
vice oferecendo produtos cuja versatili-
dade dá ao operador a possibilidade de 
ampliação real de suas margens de lucro. 
Além disso, esses produtos saem do bá-
sico e trazem atributo de valor diferen-
ciado, por isso, o consumidor aceita esse 
desembolso maior.

Atuamos também com todo o assesso-
ramento ao operador, com ferramentas 
práticas para ele entender como precificar 
seus produtos de forma que a equação pre-
ço justo ao consumidor e lucratividade ao 
estabelecimento seja possível de existir.

Vale ressaltar também que a McCain 
é líder mundial na produção e venda de 
batatas pré-fritas congeladas, oferecendo 
um produto de qualidade já reconhecido 
mundialmente e reconhecido pelo consu-
midor pela qualidade inquestionável.

Temos vários planos que incluem a 
continuidade do nosso calendário de 
lançamentos, aportes em ações de trade 
marketing para aproximar o consumidor 
da marca no momento da compra e o 
lançamento de um CD no Nordeste para 
melhorar nossa capilaridade e distribui-
ção em regiões estratégicas”, diz Ricardo 
Hvenegaard, Gerente de Marketing e Va-
rejo da McCain.

CRIATIVIDADE

“Entendemos que o momento atual 
exigiu da indústria e do operador de Food 

Service muito mais criatividade, inovação e 
foco em produtividade e em fazer cada vez 
mais e melhor.

Trabalhamos com força em projetos de 
inovação, investimos em capacitação de 
nossa equipe e também na equipe de nossos 
distribuidores. Ou seja, continuamos a es-
truturar nosso portfólio, nossos processos e 
nossa equipe, pois acreditamos que teremos 
ainda momentos com taxas de crescimento 
mais tímidas no primeiro semestre, mas com 
uma melhora do cenário econômico a partir 
do final do primeiro semestre. Acreditamos 
que temos oportunidades maiores do que as 
dificuldades, e nosso plano de negócios refle-
te crescimentos ainda na casa de dois dígitos.

Temos a inauguração de uma nova fábri-
ca do Rio de Janeiro que foi construída nos 
últimos dois anos e que traz o melhor em 
termos de tecnologia e processos de produ-
ção. Isso será refletido em produtividade e 

“Temos vários planos que 
incluem a continuidade 
do nosso calendário de 
lançamentos, aportes 
em ações de trade 
marketing para aproximar 
o consumidor da marca 
no momento da compra e 
o lançamento de um CD 
no Nordeste para melhorar 
nossa capilaridade e 
distribuição em regiões 
estratégicas”, pontua 
Ricardo Hvenegaard, 
Gerente de Marketing e 
Varejo da McCain
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qualidade ainda melhor de nossos produtos 
atuais e com muitas novidades nas categorias 
em que atuamos. Essa fábrica tem a vocação 
de atender somente o mercado de Food Ser-
vice e começa a operação neste mês. 

Também teremos um trabalho forte nas 
categorias de produtos lácteos, que engloba-
rá treinamento, capacitação e muito foco em 
tendências com inovação, levando maior va-
lor agregado ao mercado”, frisa Cecília Ávila 
Martins, Diretora de Food Service da Vigor. 

ENTUSIASMO

“Nossa empresa continua com muito en-
tusiasmo e iniciativa. Digo que, ao fim de 
cada ano, ganhamos um grau de maturidade 
e isso nos impulsiona a empreender de for-
ma coerente e a estarmos sempre à frente 
de todos na questão de tecnologia, inova-
ção e serviços. O segredo da Intellikit está 
na cabeça do grande visionário e pioneiro 
em tecnologia no Brasil: estou falando do 
meu pai e presidente da empresa, José Car-
los Dias Reis, e juntos iremos surpreender 
mais uma vez o mercado. Nossa expectativa 
para o próximo ano será no investimento e 
montagem de cozinhas coworking de ‘alta 
tecnologia’, onde nossos clientes e amigos 

poderão usufruir com profissionalismo, em-
preender e produzir seus alimentos anteci-
padamente com tecnologia e qualidade com 
baixíssimo custo. O que podemos dizer aos 
leitores, clientes e amigos? Aguardem, pois 
virão novidades para todos os tipos de cozi-
nha, até mesmo para cozinhas residenciais”, 
destaca Fernando Reis, Chef da Intellikit.

APRIMORAMENTO

“A Rede acredita que 2017 será um 
período de grandes desafios no Brasil, e 
isso não será diferente no setor de Bares 
e Restaurantes. Um dos caminhos que en-
xergamos é o aprimoramento constante 
da experiência do consumidor por meio 
da tecnologia – como sempre, garantido 
que o dinheiro do cliente esteja seguro. 
Nesses 20 anos de existência, a Rede tem 
atuado junto ao segmento de forma muito 
focada no relacionamento, e acreditamos 
que essa também será a tônica para o pró-
ximo ano. Temos investido bastante para 
contribuir de fato para a cadeia de valor, 
trazendo novas soluções para apoiar os 
empresários na retomada do crescimen-
to”, afirma  Rogério Vasconcelos Costa, 
diretor comercial da Rede.

“Nossa empresa 
continua com muito 

entusiasmo e iniciativa. 
Digo que, ao fim de cada 
ano, ganhamos um grau 

de maturidade e isso nos 
impulsiona a empreender 

de forma coerente”, 
ressalta Fernando Reis, 

Chef da Intellikit
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CRESCIMENTO

“Temos acompanhado um crescimento 
gradual, porém efetivo, no mercado de gela-
terias, o que se mostra diferente de tendên-
cias explosivas e passageiras como foram as 
do frozen yogurt e das paletas. Esse cresci-
mento é algo muito positivo para o nosso 
ramo, pois acreditamos que isso demonstra 
uma mudança no hábito de consumo dos 
brasileiros, que parecem estar abrindo, a 
cada dia, mais oportunidades para a conso-
lidação de produtos de alta qualidade. 

Com foco nesse crescimento, a PreGel está 
investindo em um novo centro de treinamen-
to, maior e mais moderno do que o anterior. 
Além da estrutura do centro, estamos focan-
do também em um programa de aulas rico 
em informações e técnicas para a abertura de 
uma gelateria, introdução de novos itens no 
menu, desenvolvimento e balanceamento de 
receitas, decoração e muito mais. Esperamos 
que esse mercado cresça ainda mais no próxi-
mo ano, e queremos ser mais do que apenas 
uma empresa que fornece ingredientes aos 
consumidores. Queremos continuar ofere-
cendo o melhor apoio e parceria na hora de o 
cliente desenvolver o seu negócio.

Além da gelateria, outro mercado que 
também nos chama atenção e que reflete a 
mesma mudança de hábitos do consumidor 
brasileiro é o da confeitaria e de sobremesas. 
O consumidor está mais atento com a quali-
dade dos produtos que ingere, e isso abre as 
portas para que a nossa empresa, como fabri-
cante de ingredientes premium, possa se in-
tegrar ainda mais no mundo das confeitarias, 
docerias e até mesmo das padarias”, salienta 
Davide Franzin, Diretor Geral da Pregel.

MOVIMENTAÇÃO

“A RATIONAL visualiza um 2017 de maio-
res perspectivas, acompanhando de perto a 
movimentação do Food Service brasileiro 
após os dois últimos anos de reestruturação 
que o setor precisou passar para se adequar 
à realidade econômica do país, assim como 
a evolução dos consumidores em relação aos 
hábitos de alimentação fora do lar, estilo de 
vida e ascensão de grupos como os Millen-
nials. A qualidade das refeições, tanto do 
ponto de vista de padronização quanto nutri-
cional, é outro importante fator de escolha 
de nossos clientes e dos consumidores, o que 
fortalece a presença dos nossos fornos com-
binados no mercado brasileiro”, diz a empre-

sa, em comunicado enviado à Food Service 
News.  “Do ponto de vista do National Cor-
porate Chef, Marcelo Spiller, ‘sendo a RATIO-
NAL a empresa dos chefs, 2017 será também 
ano de investir no “compartilhar” os mais 
de 40 anos de experiência em tecnologia de 
cocção combinada com os profissionais da 
cozinha e futuros cozinheiros. Manteremos 
o foco na satisfação de nossos clientes com 
dicas, receitas e atendimento personalizado 
via ChefLine para que todos possam extrair 
ao máximo dos nossos equipamentos’. Des-
sa forma, o Brasil é parte importante da 

“Estamos focando também 
em um programa de aulas 
rico em informações e 
técnicas para a abertura de 
uma gelateria, introdução 
de novos itens no menu, 
desenvolvimento e 
balanceamento de receitas, 
decoração e muito mais”,  
diz Davide Franzin, Diretor 
Geral da Pregel
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estratégia mundial da RATIONAL AG e ofe-
recerá o máximo de ferramentas e serviços 
para seus parceiros e clientes inovarem e se 
adaptarem buscando crescimento em 2017”, 
completa a organização.

 VIVÊNCIA

“O Brasil ainda vive um momento eco-
nômico instável e muito difícil que im-
pacta diretamente na redução da renda 
familiar, retraindo o consumo de forma 
geral, principalmente a alimentação fora 
do lar. Entretanto, o hábito de comer fora 
é um movimento sem volta por conta do 
modelo de vida que o mundo adotou: 
agitado, com as pessoas querendo mais 
praticidade e cada vez com menos tempo 
para cozinhar em casa. 

Somos um país com amplo potencial e, 
por conta disso, a indústria tem visto com 
bons olhos as iniciativas do governo para es-
tagnar a queda do consumo juntamente com 
a diminuição do fechamento dos postos de 
trabalho. Em um futuro breve, a renda vol-
tará a crescer. Além disso, as gerações mais 
novas já estão acostumadas a comer fora de 
casa, e o índice de natalidade não diminui.

Embora a demanda de mercado seja 
alterada por conta dos hábitos de com-
pra, como, por exemplo, a substituição 
de marcas de renome por mais baratas e/
ou de alimentos tradicionais por outros si-
milares, o consumo ainda existe e sempre 
existirá. Nesse sentido, a Alibra, que é for-
necedora de ingredientes para empresas nos 
segmentos de food service e indústrias de 
alimentos e de bebidas, espera estar ainda 
mais presente no cotidiano das famílias bra-
sileiras por meio das soluções que oferece. 
Isso é possível por conta da nossa flexibili-
dade para atender diferentes demandas e 
necessidades de aplicação de cada setor. 

A nossa missão como indústria é enten-
der as mudanças do mercado para atender 
as necessidades das famílias brasileiras 
conforme a situação econômica do país. 
Por isso, a fórmula do sucesso é planejar, 
focar, persistir, mudar a trajetória quando 
necessário, e, sobretudo, acreditar sempre. 
Nós acreditamos que o novo ano será muito 
bom!”, afirma Tiago Paschoini, gerente de 
vendas, varejo e Food Service da Alibra.

INTERESSE

“2016 foi um ano em que tivemos uma que-
da de 50% em nosso faturamento. Consegui-
mos manter nossos clientes, com orçamentos 
reduzidos, porém não foi um ano fácil. Nossas 
expectativas para 2017 são de voltar aos núme-
ros de 2015 e crescer mais! Pelo o que senti-
mos, o interesse pelo mercado brasileiro está 
voltando. O problema é que ainda não voltou 
ao normal e aí os objetivos de nossas ações são 
ainda mais difíceis de serem atingidos.

A Cap Amazon Tropical Marketing é 
uma agência de comunicação e marketing 
que tem como clientes os queijos da França 
(através da representação que fazemos do 
CNIEL – Centro Nacional Interprofissional 
da Economia Leiteira), a maçã Pink Lady® 
e algumas regiões vinícolas da França, tais 
como Alsácia, Bordeaux e Borgonha. Capita-
lizamos em cima da qualidade superior de 
nossos produtos de origem.

“A nossa missão como 
indústria é entender as 

mudanças do mercado para 
atender as necessidades 

das famílias brasileiras 
conforme a situação 

econômica do país. Por 
isso, a fórmula do sucesso 

é planejar, focar, persistir, 
mudar a trajetória quando 
necessário, e, sobretudo, 

acreditar sempre. Nós 
acreditamos que o novo 

ano será muito bom!”, afirma 
Tiago Paschoini, gerente 

de vendas, varejo e Food 
Service da Alibra.
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As campanhas de marketing que realiza-
mos para nossos clientes incluem a educa-
ção do trade (formações em parcerias com 
supermercados tanto para os queijos quanto 
para a Pink Lady®, lojas de vinho e impor-
tadoras, ou escolas como o Senac) para ex-
plicar os produtos, sua mais-valia e, deste 
modo, fazer com que o consumidor brasi-
leiro conheça o produto, entenda seu valor 
e o introduza em seus hábitos de consumo.

Um de nossos maiores desafios é que, 
como trabalhamos com produtos importa-
dos, temos pouco controle no que diz res-
peito ao preço que eles chegam no mercado 
brasileiro, sujeito às oscilações de câmbio”, 
pontua Caroline Putnoki, sócia-diretora da 
Cap Amazon Tropical Marketing.

CONTORNANDO

“O ano de 2016 foi de muitos desafios 
para a Pif Paf, devido ao cenário econômi-
co desfavorável. A empresa conseguiu con-
tornar as dificuldades, investindo em novos 
produtos diferenciados e práticos, com foco 
no atendimento aos clientes. Neste ano, lan-
çamos a linha de produtos Tá Fácil, que ofe-
rece lombo suíno, coxa, sobrecoxa, coxinha 
da asa ou peito de frango já temperados, e os 
práticos e saborosos salgadinhos que levam 
a marca Ladelli. As duas linhas são de fácil 
preparo e vão direto do freezer para o forno.

Para 2017, as expectativas são de retoma-
da do crescimento e melhoria da economia. 
Dessa forma, apostamos mais uma vez no 
aumento de vendas. Continuaremos inovan-
do e levando aos consumidores produtos 
com excelente relação custo-benefício.

Podemos dizer que o segredo para se 
destacar é ter uma excelente equipe de tra-
balho, que, ao longo do tempo, demonstra 
amor pela empresa; fazer o dever de casa 
e oferecer sempre um algo a mais, seja em 
qualidade, variedade, praticidade, preço e 
atendimento. Enfim, valorizar as pessoas 
que fazem ou que, de uma forma ou de ou-
tra, participam de nosso negócio, fornecen-
do ou adquirindo nossos produtos.

A Pif Paf conta com uma equipe prepara-
da, que se preocupa em oferecer o melhor 
aos clientes. Nosso maior objetivo é estar 
presente em todos os tipos de mesas e, para 
isso, a empresa está sempre investindo em 
novos produtos, sem deixar de se preocupar 
com a qualidade e melhoria dos que já exis-
tem. Oferecemos um mix que contempla 
mais de 300 itens, buscando agradar e atrair 

novos públicos de variados gostos. Também 
primamos pela frequência de entrega que 
atenda às necessidades dos clientes. Pontu-
alidade é outro compromisso nosso, além 
de contarmos com uma equipe de SAC pre-
parada para atender e resolver, para nossos 
consumidores, quaisquer eventualidades 
que possam ocorrer.

Nos últimos 10 anos, nosso setor passou 
por mudanças profundas. Entre as 10 maio-
res empresas, excluindo duas grandes coo-
perativas e a Pif Paf, as demais mudaram 
de dono. A Pif Paf, há quase 50 anos, é di-
rigida por uma mesma família e pode ser 
tratada como exceção. A grande concentra-
ção do setor se deu com a formação de dois 
grandes players, que representam cerca de 
50% do mercado. Uma dessas empresas teve 
origem com a fusão das duas maiores do se-
tor, e a outra ingressou em nosso segmento 
em um estalar de dedos, proveniente das 
aquisições que a maior empresa de proteí-
na animal do mundo realizou. Ambas con-
taram com expressivos aportes de bancos. 
Nós, que permanecemos neste seleto grupo, 
há décadas e a duras penas, podemos dizer 
que o que mais nos motiva é estar presente 
nas mesas das famílias brasileiras, oferecen-
do produtos de excelente qualidade com 
valores acessíveis a qualquer público. Dizer 
que é normal conviver em um cenário des-
ses, posso afirmar que não é. Porém, nossos 
resultados não deixam a desejar, indepen-
dentemente de quem sejam os concorren-
tes: fundidos, entrantes e/ou cooperativas. 
Permanecemos humildes, mas, ao mesmo 
tempo, orgulhosos de fazer parte desse se-
leto grupo de indústrias de alimentos”, diz 
Cláudio Faria, gerente corporativo de Rela-
ções Institucionais da Pif Paf Alimentos.

MELHORIA

“Foi um ano difícil e de ajustes, tanto no 
portfólio de produtos quanto na estratégia 
de vendas e mercados focados. As expecta-
tivas para 2017 são de um ano melhor. Os 
ajustes de 2016 trarão bons resultados em 
2017 e o setor de Food Service deve crescer 
em relação ao mesmo período.

Como se destacar no mercado? Fazen-
do diferente. Um exemplo é nossa nova 
linha de produtos com peso de 500g que 
conta com 4 sabores de mousse (chocola-
te, maracujá, limão e morango), 2 tipos 
de molhos (branco e escuro), chantilly e 
maria mole. São produtos que podem ser 

CAPA
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comprados com desembolso menor e pode 
ser trabalhado de forma otimizada pelos 
nossos clientes. Com isso, clientes finais 
podem experimentar os produtos gastan-
do menos e descobrindo a qualidade e pra-
ticidade da linha Tecnutri.

Como atrair e fidelizar consumidores? Es-
tando mais próximo a eles, entendendo suas 
necessidades, oferecendo produtos adequa-
dos à realidade do mercado atual, ou seja, 
atender melhor. Quais são os principais de-
safios do setor? E os principais benefícios? 
Retomar o crescimento e apostar em novos 
produtos”, diz Ari Santa Lucia, gerente de 
marketing da Sustentare.

ESFORÇO

“O balanço que a Ramuza faz com re-
lação ao ano de 2016 é de que precisou 
haver um esforço de vendas muito maior 
em comparação aos anos anteriores para 
tentar manter o mesmo número, porém, 
ainda assim houve uma queda de fatura-
mento. Aproveitamos este momento para 
rever uma série de questões internas. Mas 
também percebo no mercado uma inércia 
muito grande com relação à crise: muitos 

players não vão resistir porque não aprovei-
taram o momento para rever custos, mudar 
estratégias, enfim, fazer algo diferente. No 
ramo de balanças em especial, além do fa-
tor ‘mercado/crise’, estamos sofrendo uma 
invasão de balanças chinesas que não pos-
suem Portaria e aferição do INMETRO. Essa 
invasão hoje está representando quase 60% 
do mercado de balanças no Brasil! Além dis-
so, essas balanças são vendidas ilegalmente, 
sem nota fiscal.

As expectativas para 2017 são otimistas 
devido às mudanças políticas e também às 
ações plantadas em 2016, que esperamos 
que surtam efeito, além de uma postura 
mais ativa dos órgãos competentes com re-
lação às invasões das balanças chinesas.

Acredito que a melhor forma para se 
destacar no mercado é profissionalizar os 
processos e pessoas nas empresas. Percebo 
que as empresas que não estão profissionali-
zadas já estão falidas. Além disso, a abertura 
de novos mercados e a criação de novos pro-
dutos são fatores muito importantes para 
conseguir manter o faturamento. Tudo isso 
exige muita ação e esforço, pois também 
envolve mudanças de hábitos, o que é um 
grande desafio!

 “Nossas expectativas 
para 2017 são de voltar 
aos números de 2015 e 
crescer mais! Pelo o que 
sentimos, o interesse 
pelo mercado brasileiro 
está voltando”, pontua 
Caroline Putnoki, sócia-
diretora da Cap Amazon 
Tropical Marketing
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Não existe uma fórmula mágica para 
atrair e fidelizar nossos consumidores, mas 
o que percebo é que um atendimento cor-
dial, rapidez nos envios de pedidos, produ-
tos com qualidade (que demandem pouca 
assistência técnica) e preço competitivo são 
os fatores fundamentais para o aumento de 
clientes e a fidelização deles”, salienta Meli-
na Melo, sócio-diretora da Ramuza.

APRENDIZADO

 “Anos como o de 2016 proporcionam 
muito aprendizado e ajustes de processos e 
métodos para que possamos entregar mais 
resultados com menos recursos. Esse é um 
aspecto positivo para o ganho de produti-
vidade e vendas. Temos convicção de que 
estamos no caminho de mudanças efetivas. 
O momento é de decisões que retomem o 
crescimento socioeconômico do Brasil, tan-
to do ponto de vista do governo quanto da 
iniciativa privada. O ano de 2017 será de re-
tomada. Espera-se que a economia comece 
a registrar índices de recuperação. Acredi-
tamos que o país volte a produzir em níveis 
comparáveis a anos anteriores.

Como se destacar no mercado? Inovan-
do. Aprender com as dificuldades, ter novas 
ideias, investir em novos serviços e procurar 
sempre se atualizar para atender às necessi-
dades de seu público-alvo. Quem lança novi-
dades busca estar à frente da concorrência. 
Para atrair e fidelizar consumidores, deve-se 
atendê-lo com eficiência e profissionalismo 
sempre. Não somente vender um produto 
ou serviço, mas ter contato constante, inves-
tir no relacionamento pós-venda e fornecer 
conteúdo relevante ao consumidor. Aquilo 
que hoje se chama de Inbound Marketing gera 
um grande benefício para ambas as partes.

Oferecemos capacitação com cursos e 
treinamentos gratuitos, novas tecnologias e 
soluções de automação, normas de rastreabi-
lidade de produtos que propiciam segurança 
ao consumidor e/ou paciente. Além disso, a 
organização oferece ferramentas que contri-
buem para a construção de uma consistente 
base de dados, fundamental para uma lin-
guagem única entre todos os elos da cadeia 
de abastecimento, gerando benefícios para 
o mercado como um todo.

Uma dessas ferramentas é o CNP – Cadas-
tro Nacional de Produtos, uma plataforma 
com base na internet e que reúne em um 
mesmo local diversas informações sobre 
empresas e produtos. O seu acesso pode ser 

feito de qualquer lugar, já que a aplicação 
está na nuvem. Todas essas características 
são essenciais para que haja uniformidade 
das informações eletrônicas.

A Associação Brasileira de Automação-
-GS1 Brasil tem o desafio em 2017 de con-
tribuir para seus mais de 58 mil associados 
e toda a comunidade de negócios na reto-
mada da produtividade”, diz Virginia Va-
amonde, CEO da Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil.

INOVAÇÃO

“O ano de 2016, sem dúvida, foi um ano 
de desafios para a Indústria de uma forma 
geral, com a redução do consumo. Com o 
mercado mais retraído, as empresas de for-
ma geral precisam se dedicar em inovação 
e produtos/serviços que atendam as neces-
sidades dos consumidores de forma mais 
eficiente e atrativa. Entretanto, foi um ano 
de entender o mercado e suas particulari-
dades, para repensar investimentos agora 
que o mercado demonstra perspectiva de 
retomada (assim esperamos!).

O ano de 2017, de fato, demonstra pers-
pectiva mais otimista que 2016 e 2015. Al-
guns fatores contribuem para isso, cenário 
interno, político etc, porém é de se ter ainda 
cautela e embasar investimentos de Marke-
ting de forma muito bem planejada para não 
se surpreender com a velocidade que o mer-
cado tenha ou não ano que vem. Trabalhar 
com otimismo, mas manter o pé no chão e 
focar no mercado. Para Azuma Kirin, é um 
ano de novidades. A mudança do nome da 
antiga linha de Alimentos TOZAN no fim 
deste ano deixará definitivamente as gêndo-
las para que a AZUMA assuma este papel. A 
Linha de saquês também passa por reformu-
lação de comunicação, então será um ano 
estratégico e importante para a Companhia.

O que sempre falo quando sou questiona-
do é: os consumidores não querem produtos 
milagrosos ou que ‘reinventam a roda’, mas, 
sim, produtos práticos, de qualidade e versá-
teis, estes, sim, são cada vez mais procura-
dos. Então, inovar na forma que passamos in-
formação sobre nossos produtos, diferenciais 
técnicos e de usabilidade são, de fato, formas 
de nos diferenciarmos dos concorrentes.

Confiabilidade é a palavra. Um produto 
que te passa confiança, tradição, este sim se 
destaca dos demais.

Ainda na linha de pensamento acima, 
fidelizar um consumidor é mais difícil que 
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conquistá-lo pela primeira vez. Apostamos 
em entregar um produto legítimo, de quali-
dade indiscutível. O resultado na satisfação 
do uso, no sabor e rendimento, é inevitá-
vel. Essa é a melhor forma de fidelizar um 
consumidor, ainda mais em nossa indústria, 
onde o ALIMENTO faz tão parte do emocio-
nal das pessoas, pois estamos presentes nas 
mesas, nas comemorações em família, nos 
momentos especiais. Não podemos entregar 
nada menos que o melhor.

Um de nossos principais desafios é apre-
sentar os valores e benefícios de nossas mar-
cas e produtos de forma clara ao mercado, 
contra marcas que apresentam produtos com 
custo muito inferior, mas que nem sempre 
com a qualidade que o consumidor merece.
Na contramão deste mesmo aspecto, produ-
tos com características e valores muito claros 
se tornam forças muito claras das marcas.

O setor de Alimentos e Bebidas é muito 
mutável e evolui com a sociedade, seus há-
bitos de consumo e necessidades. Nós temos 
o dever de sempre entregar produtos que o 
consumidor entende ser interessante e im-
portante para sua vida, é claro com o bom 
senso e respeito, mas acredito que se adap-
tar às necessidades da comunidade é um 
grande e contínuo benefício deste setor. A 
exemplo da própria Azuma Kirin Company, 
que faz isso a mais de 80 anos, junto a gas-
tronomia Oriental”, salienta Michael Marçal 
de Oliveira, Analista de Marketing da Azu-
ma Kirin Company.

NÚMERO

“A expectativa para as instituições de 
ensino na área de alimentação é que, com 
a instabilidade econômica em 2016 e um 
número maior de pessoas desemprega-
das, profissionais que veem a alimentação 
como um possível setor para empreender 
busquem cursos para aprimoramento de 
técnicas culinárias e o aprendizado em 
gestão de negócios de alimentação.

Outra expectativa do setor de ensino é que 
os cursos de graduação continuem atraindo 
jovens que gostam de gastronomia, conside-
rando que ainda existe muito espaço nesse 
mercado para profissionais especializados.

Para atender a esse cenário, o Senac 
criou o Programa de Parcelamento Es-
tudantil Senac, que tem o objetivo de 
proporcionar aos alunos dos cursos de 
graduação presencial a oportunidade de 
obterem o parcelamento diferenciado de 

50% ou 80% das mensalidades do curso. 
O programa destina-se aos candidatos 
aprovados nos cursos de graduação pre-
sencial oferecidos no processo seletivo 
para alunos ingressantes, que tenham 
renda familiar per capita de até 4 salá-
rios mínimos - até 2,5 salários mínimos 
per capita é possível parcelar 80% do va-
lor da mensalidade. De 2,5 a 4 salários 
mínimos, 50%.

Na área de gastronomia, esse financia-
mento tem auxiliado muitos alunos a paga-
rem o curso após o término. Na pós-gradua-
ção, o aumento do número de parcelas para 
os cursos tem atraído muitos estudantes 
para os cursos de Cozinha Brasileira, Cozi-
nha Avançada e Gestão de Empreendimen-
tos de Alimentação”, diz Zenir Dalla Costa, 

“O ano de 2017 será de 
retomada. Espera-se 
que a economia comece 
a registrar índices de 
recuperação. Acreditamos 
que o país volte a produzir 
em níveis comparáveis a 
anos anteriores”, afirma 
Virginia Vaamonde, CEO da 
Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil
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coordenadora dos cursos de Pós-graduação 
e Extensão em Gastronomia do Centro Uni-
versitário Senac - Santo Amaro

MUDANÇAS

“O mercado de Food está passando por 
diversas mudanças nos últimos anos. Se-
gundo a 10ª Pesquisa Setorial ABF Food 
Service, as redes de franquia do segmento 
de alimentação tiveram um crescimento 
global de 9,4% em 2015, comparado ao 
ano anterior, mesmo numa situação de 
crise econômica. Já dados da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes (Abra-

“A expectativa para as 
instituições de ensino na área 
de alimentação é que, com a 
instabilidade econômica em 
2016 e um número maior de 

pessoas desempregadas, 
profissionais que veem a 

alimentação como um possível 
setor para empreender 
busquem cursos para 

aprimoramento de técnicas 
culinárias e o aprendizado 
em gestão de negócios de 
alimentação”, afirma Zenir 
Dalla Costa, coordenadora 

dos cursos de Pós-graduação 
e Extensão em Gastronomia 

do Centro Universitário Senac 
- Santo Amaro 

sel) indicam que o mercado de delivery 
de comida no país movimentou cerca de 
R$ 9 bilhões em 2015 – crescimento de R$ 
1 bilhão na comparação com 2014.

Frente a esse cenário, as inovações 
tecnológicas tendem a auxiliar os empre-
sários para agilizar a operação e promo-
ver uma melhor gestão dos negócios. O 
sistema da Linx para a área de alimen-
tação e food service possui recursos de 
autoatendimento, pré-venda e controle de 
produção de pratos. Já os bares e restau-
rantes, o software de gestão é preparado 
para atender todos os processos desse 
segmento, garantindo que tudo flua cor-
retamente e possibilitando o aumento do 
tíquete médio. As soluções da Linx ofere-
cem uma visão completa dos negócios das 
montadoras e do fluxo de caixa das lojas, 
agilizando a tomada de decisões e auxi-
liando na sustentabilidade dos negócios.

Procuramos também fazer um amplo tra-
balho no sentido de melhorar o nosso nível 
de atendimento a clientes, com a criação de 
diretorias corporativas e definição de SLAs 
de atendimento. Para 2017, a empresa se-
guirá buscando por inovações e seguindo as 
tendências do mercado de tecnologia e de 
varejo, atendendo com excelência as neces-
sidades específicas de nossos clientes.

A perspectiva de crescimento do consu-
mo e, portanto, da utilização de serviços 
de alimentação no Brasil é positiva. O setor 
mantém sua busca por inovações tecnológi-
cas, a fim de oferecer a melhor experiência 
aos clientes nos estabelecimentos e manter 
a sustentabilidade de seus negócios.

Seguimos num bom ritmo, investindo 
na operação, mesmo diante de um cenário 
econômico tão adverso. Nosso modelo de 
venda de software por assinatura mensal, 
com receitas recorrentes, garante previsi-
bilidade e rentabilidade ao nosso resulta-
do. Além disso, nossas soluções possuem 
um custo compatível com o mercado de 
TI e geram um grande valor ao estabeleci-
mento”, afirma Rodrigo Andrade, Diretor 
do segmento de Food Service da Linx.

AQUISIÇÕES 

“O ano de 2016 foi de importantes reali-
zações e de grande performance para a Duas 
Rodas, com resultados promissores. Inves-
timos na consolidação das nossas unidades 
localizadas no Brasil e em outros 4 países da 
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América Latina. Crescemos em praticamente 
todas as divisões de negócios, mesmo em mo-
mento de economia turbulenta do Brasil. Um 
cenário que fortalece a estratégia de expan-
são do grupo Duas Rodas para 2017. A nossa 
unidade Mix, em São Bernardo do Campo 
(SP), começa o ano em novas e amplas insta-
lações, que permitirão o aumento da capaci-
dade produtiva em pelo menos 50%. Junto à 
Mix, construiremos um Centro de Inovação 
e Tecnologia em 2017, um espaço estrategi-
camente localizado com o objetivo de fortale-
cer ainda mais o nosso relacionamento com 
os clientes na região Sudeste.

Ainda no primeiro trimestre, vamos 
inaugurar os novos prédios da unidade 
no Chile, investimento que permitirá do-
brar a sua capacidade produtiva, além de 
promovermos a transferência da unidade 
da Colômbia para um espaço mais amplo, 
consolidando o movimento de fortalecer a 
empresa em países estratégicos nos quais 
já estamos instalados.

Em outra frente de investimentos, a 
Duas Rodas vai focar em aquisições no 
mercado nacional, por entendermos que 
existe uma interessante janela de oportu-

nidades no Brasil”, afirma Leonardo Zipf, 
presidente da Duas Rodas

UNILEVER
www.unilever.com.br
MULT-GRILL
www.multgrill.com.br
LINX
www.linx.com.br
SENAC
www.senac.br
ULTRAGAZ
www.ultragaz.com.br
MCCAIN
www.mccain.com.br
VIGOR
www.vigor.com.br
INTELLIKIT
www.intellikit.com.br
REDE
www.userede.com.br
PREGEL
www.pregelbrasil.com
RATIONAL
www.rational-online.com/o/pt/home
ALIBRA
www.alibra.com.br
PRÁTICA
www.praticafornos.com.br
CAP AMAZON
cap-amazon.com
PIF PAF
www.pifpaf.com.br
SUSTENTARE
www.sustentare.com.br
RAMUZA
www.ramuza.com.br
GS1
www.gs1br.org
AZUMA KIRIN
azumakirincompany.com.br
AJINOMOTO
www.ajinomoto.com.br
DUAS RODAS
www.duasrodas.com

“A perspectiva de 
crescimento do consumo 
e, portanto, da utilização 
de serviços de alimentação 
no Brasil é positiva. 
O setor mantém sua 
busca por inovações 
tecnológicas, a fim 
de oferecer a melhor 
experiência aos clientes 
nos estabelecimentos e 
manter a sustentabilidade 
de seus negócios”, pontua 
Rodrigo Andrade, Diretor 
do segmento de Food 
Service da Linx
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Nestlé Professional revela o valor 
de acompanhar tendências e de se 
inserir em mercados diferenciados

Inovação 
contínua

Marcelo citrângulo,
Diretor da divisão
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O  

Dia do Nutricionista foi cele-
brado no fim de agosto. Para 
homenagear esses profissio-
nais, a Rational Brasil promo-

veu em encontro especial em seu Centro 
de Treinamento localizado em São Paulo.

Uma tarde foi dedicada para que profis-
sionais renomados pudessem compartilhar 
conteúdos e receitas em um Happy Cooking, 
evento em que chefs, palestrantes e convi-
dados se dedicam ao compartilhamento de 
conhecimento e a cozinhar.

“Classificamos como um evento para 
prestigiar e presentear os profissionais de 
nutrição, os quais são cada vez mais fun-
damentais em diversas áreas do setor de 
alimentação. Nosso intuito foi oferecer a 
estes reconhecimento e mais conteúdo e 
ferramentas para trabalharem em vista 
dos desafios diários que enfrentam como 
promoção da saúde e do sabor, redução de 
custos e uso de tecnologia”, ressalta Bruna 
Baeta, assistente de marketing da marca.

As palestras tiveram a participação de 
Simone Valvassori (diretora do conselho 
técnico científico da APAN – Associação 
Paulista de Nutrição e proprietária da SV 
Consultoria em Gestão e Tecnologia de 
Alimentos); Estela Passoni (chef e proprie-
tária do Restaurante Estela Passoni); e de 
Neide Rodrigues, diretora de operações 
da divisão empresas, Sara Gregio, direto-
ra de operações regional SP e Silvia Berla-
to, gerente de projetos (GRSA – Soluções 
em Alimentação e Serviços).

“Escolhemos palestrantes em vista de 
suas ricas experiências e muita bagagem 
como profissionais que atuam em ramos 
diferentes: associação, consultoria, co-
mércio e indústria. Dessa forma, o tema 
principal ‘como a tecnologia de cocção 
auxilia na saudabilidade dos cardápios’ 
foi trabalhado em diversas realidades, 
que às vezes convergem em suas neces-
sidades mas que, abordadas de forma 
separada, podem ajudar os profissionais 
a terem conhecimento para diferentes 
áreas de atuação. Foram abordados de-
safios cada vez mais recorrentes: redu-
ção de custos, aproveitamento total dos 
alimentos, definição de cardápio como 
elemento-chave para atrair clientes em 
restaurante natural e a saudabilidade na 
cozinha industrial”, ressalta Bruna.

De acordo com a empresa, o evento 
proporcionou conteúdo para que os pro-
fissionais que atuam na área de nutrição 
tenham mais bagagem para que possam 

Rational promove evento com diversos 
profissionais renomados do setor

Compartilhando 
conhecimento

lidar com os desafios cotidianos da área. 
Além disso, ainda segundo a marca, foi 
uma oportunidade de compartilhar co-
nhecimento, de degustar receitas e de 
presenciar pessoalmente a tecnologia de 
cocção com os chefs da empresa.

“O encontro foi uma maneira agradá-
vel de os profissionais se relacionarem 
entre si e absorverem e compartilharem 
conhecimento com nomes importantes 
do setor. Além disso, foi possível enten-
der na prática como aplicar esse conhe-
cimento, ou seja, as preparações foram 
realizadas nos nossos equipamentos 
simultaneamente ao discurso dos pales-
trantes, e o público pôde tirar suas dúvi-
das enquanto degustava o produto final. 
Foi uma oportunidade de aprendizado 
completo”, afirma Bruna.

E por que é importante realizar even-
tos como esse? A profissional responde: 

“por duas razões: o profissional de nutri-
ção precisa ser constantemente reconhe-
cido e porque a disseminação de conte-
údo de boa qualidade sobre nutrição e 
alimentação nos dias de hoje é funda-
mental. Com o avanço dos meios digitais, 
uma curadoria de conteúdo é cada vez 
mais necessária e, sendo a Rational uma 
empresa que se preocupa com a qualida-
de da alimentação, também possui como 
objetivo prover informação de qualidade 
para quem atua no setor”, frisa.
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