
A indústria do food service 
  
O mercado de food service registra um crescimento médio anual de 12,5%, segundo dados da 
Agência Internacional Privada de Desenvolvimento do Mercado de Alimentos. Para atender um 
público de mais de um milhão de estabelecimentos comerciais que servem refeições, as 
empresas fornecedoras de suprimentos desenvolveram serviços que vão além da venda do 
produto.  
 
Palestras, workshops, SAC com atendimento feito por chefs e nutricionistas, até consultorias 
personalizadas para montagem de cozinhas e apoio na organização de festivais gastronômicos 
são alguns dos diferenciais oferecidos pelos departamentos de foodservice de grandes 
empresas que atuam no país.  
 
Os tele-atendimentos sempre contam com profissionais de gastronomia. O mais comum é 
encontrar chefs de cozinha e nutricionistas. São eles que falam do outro lado da linha para 
responder o porquê do chantily não ter rendido tanto ou sobre qual o tipo de forno deve-se 
comprar para uma cozinha de um restaurante médio. Também há o suporte oferecido pelos 
consultores de vendas ou executivos do comercial que são capacitados para esclarecer dúvidas 
sobre os produtos e realizar as visitas junto ao distribuidor ou operador.  
 
Apesar de também apoiar projetos maiores, a grande demanda que chega até às empresas é a 
de suporte para uso dos produtos: “Cerca de 30% a 40% das ligações para o nosso 
atendimento são dúvidas sobre como usar melhor o nosso produto”, explica Luiz Farias, 
coordenador do Cisc – Centro de Informações e Serviços ao Cliente –, da Unilever 
Foodsolutions. “Muitas vezes as informações estão na própria embalagem. Mesmo assim, 
alguns operadores precisam de ajuda para manipulá-lo”, explica Caio Gouvêa, gerente 
executivo da unidade de negócios de food service da Nestlé.  
  
“Eles querem dicas de como obter maior rentabilidade”, concorda Eliane Mello de Carvalho, 
coordenadora de produtos de food service da Ajinomoto.  
 
Outra busca freqüente é por receitas. Tendo isso em vista, a maioria dos sites das empresas 
tem área dedicada exclusivamente para atualização de pratos que, logicamente, contenham os 
ingredientes da empresa. O da Nestlé possui mais de mil receitas cadastradas, por exemplo. 
Há ainda as que formatam receituário e encaminham exemplares para que o distribuidor faça a 
entrega aos operadores.  
 
A Unilever já publicou Confeitaria Básica, Culinária internacional e – o mais recente – Menu de 
receitas profissionais, que sugere 337 mil combinações de entrada, prato principal e 
sobremesa utilizando produtos da marca. A tiragem média dos títulos é de 10 mil exemplares. 
Em parceria com o Senac, a Ajinomoto também montou livro de receitas.  
 
Além do operador, o atendimento e os serviços também têm como foco os distribuidores das 
marcas. “O operador de food service poucas vezes liga para o Sac. Prefere tirar suas dúvidas e 
saber das novidades por meio de seu distribuidor”, conta Eliane, da Ajinomoto. Foi por este 
motivo que a empresa criou canal direto e fechado para o distribuidor no site da Ajinomoto. A 
empresa tem 68 distribuidores pelo país, 30 deles com profissionais – chefs e nutricionistas – 
que recebem capacitação e apoio da empresa.  
 
Muitas das palestras e workshops oferecidos acontecem nas sedes dos distribuidores ou 
restaurantes. “Dependendo da necessidade, o Sabe [Serviço de Atendimento Bunge 
Especialistas] desloca um de nossos técnicos para orientar o cliente diretamente em seu 
próprio estabelecimento”, explica Oscar Luzardo, gerente de marketing Food Processor da 
Bunge Alimentos. Algumas empresas também têm sede próprias de atuação. É o caso da 
Unilever que tem operações concentradas no prédio do Cisc e o da Vigor, que concentra 
operações em seu Centro Culinário.  
 
 
 



Outro atendimento em crescimento nas empresas é o de consultorias. Profissionais da Unilever 
e da Sadia costumam se reunir com clientes para avaliar o cardápio e a cozinha do 
restaurante. É uma surpresa já que este serviço não está atrelado diretamente ao produto 
vendido. Ou ainda, o atendimento da Nestlé que também tira dúvidas, via telefone, com 
operadores que não são clientes da marca.  
 
Já o atacadista Makro lança em parceria com o Sebrae-SP, o Prosperar que é um dos projetos 
da Universidade Makro, empenhada na formação e capacitação dos clientes e profissionais da 
companhia e pretende contribuir para o desenvolvimento de pequenos e médios empresários e 
fortalecimento do comércio local.  
 
A reportagem do Gastronomia & Negócios relacionou os serviços oferecidos por cinco grandes 
fornecedores.  
 
Sadia:  
 
A Sadia Food Services possui uma área de marketing de serviços, composta por nutricionistas 
e chefes de cozinha que prestam serviços de: análise de cardápio, tendências e identificação 
de oportunidades; apresentação de produtos; testes de produtos in loco; treinamentos para 
cliente e seus funcionários; apresentações (tendências, inovações, mercado); desenvolvimento 
de relacionamento; esclarecimentos sobre modo de preparo, rendimento e segurança 
alimentar; e elaboração de receitas focadas por tipologia. No site, pode-se montar livro virtual 
de receitas disponível em área restrita.  
Tel.: 0800 7028800  
www.sadia.com.br/br/foodservice  
 
Ajinomoto  
 
O atendimento é concentrado no 0800, mas o site oferece apoio especial para os distribuidores 
da marca. Há área de acesso exclusivo, com login e senha, para acessar arquivos de 
treinamento para uso dos produtos. O site ainda traz receitas e dicas de aplicação. Há um 
nutricionista de plantão no horário comercial para tirar dúvidas.  
Tel.: 0800 7049039  
www.ajinomoto.com.br/foodservice  
 
Unilever  
 
Para atender às solicitações via telefone e de visitas, a empresa possui equipe com 11 chefs 
mais equipe de atendentes que são formadas ou estão se formando em nutrição. Além das 
receitas – que já foram reunidas em livros –, há o Núcleo de Inteligência, formado por estes 
profissionais, para organização de workshops e da agenda mensal de cursos que acontecem na 
sede do Centro de Informações e serviços ao Cliente (Cisc), em São Paulo. A Unilever também 
oferece consultoria para restaurantes interessados em montar festivais gastronômicos. 
Desenvolve-se módulo com definição do conceito, receituário, treinamento e apresentação dos 
pratos.  
Tel.: 0800 117766  
www.unileverfoodsolutions.com.br  
 
Nestlé  
 
O Serviço de Apoio Profissional (Sap) existe há 20 anos e é formado por oito chefs e dois 
nutricionistas, além de equipe de atendentes. Eles também visitam os estabelecimentos para: 
avaliação e atualização de cardápio, sugestão de novas receitas e, principalmente, para 
apresentação de novos produtos da marca.  
Banco de receitas no site possui mais de mil opções de pratos.  
Tel.: 0800-7701176  
www.nestlefoodservices.com.br  
 
 



Bunge  
 
A empresa possui um atendimento específico para food service e panificação, o Serviço de 
Atendimento Bunge Especialistas (Sabe). Além do atendimento à distância, o Sabe também 
prevê o deslocamento de técnicos. O departamento tem a Revista Bunge com você. Com 
tiragem de 15 mil exemplares, ela é bimestral e distribuída gratuitamente entre os principais 
clientes da empresa. Traz novidades do mercado de panificação.  
 
No Site Padaria Bunge-Pró, o visitante tem acesso a um banco de receitas, e é possível 
também incluir seus próprios pratos. São mais de 100 receitas, em categorias que vão desde 
pães e bolos, a tortas, doces, salgados e sanduíches. Além de incluir receitas, o operador pode 
também adaptá-las as suas necessidades, alterando o rendimento, calculando custos e ainda 
preparando e imprimindo etiquetas com informações nutricionais.  
 
Vigor  
 
O site do departamento de food service da empresa oferece, além de receitas, ferramentas 
para conversão de medidas e cálculo do custo do prato. O Centro Culinário Vigor Foodservice é 
a sede oficial para testes e aplicações que simulem a condição real dos estabelecimentos que 
servem refeição. Ele possui estrutura para demonstrações e treinamento de até 36 pessoas. O 
centro abriga cursos no local com conteúdo necessário para a adequada utilização dos 
produtos, bem como dicas sobre outros assuntos correlacionados da área de food service.  
Tels.: 0800 7246433  
Tel.: Centro Culinário – (11) 6099-5660 / 6099-5799  
www.vigor.com.br/food2  
 
Makro  
 
Projeto Prosperar, “um projeto com sabor de crescimento”, voltado para o desenvolvimento 
econômico de pequenos e médios comerciantes, em parceria com Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas de São Paulo (Sebrae-SP). O primeiro grupo do projeto será formado por 
proprietários de restaurantes do município de Osasco, clientes profissionais da loja Makro na 
região.  
 
Com duração prevista para um ano, o programa consiste na análise e diagnóstico da gestão de 
cada empreendedor, elaboração de planos de ação e de acompanhamento para cada negócio, 
com o intuito de contribuir para a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico do 
restaurante. Durante a execução, consultores do Sebrae-SP farão as pesquisas de campo, e 
nortearão a aplicação das estratégias definidas por especialistas para cada restaurante 
participante, a fim de realizar as mudanças e adaptações necessárias.  
 
O “Prosperar “é um dos projetos da Universidade Makro, empenhada na formação e 
capacitação dos clientes profissionais da companhia.  
 
A Universidade Makro tem como missão viabilizar a aprendizagem, o desenvolvimento e a 
atualização dos funcionários, e contribuir para capacitação e desenvolvimento de seus clientes, 
pequenos e médios comerciantes.  
 
www.makro.com.br  
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