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Março de 2020. Ali começava 
um dos períodos que mais 
afetou a gastronomia em 
anos recentes. Dúvidas, 
medos, inseguranças, foram 
vários os sentimentos que 
os profissionais da área 
experimentaram enquanto 
eram levados a inventar (e 
reinventar) seus negócios 
para se adaptar às regras de 
isolamento social. Precisaram 
se ajustar ao distanciamento, 
às normas sanitárias, aos 
diferentes horários de 
funcionamento, a um novo 
jeito de fazer gastronomia. 

As formas de se ressignificar 
foram muitas, e, apesar de 
não haver uma receita pronta 
para enfrentar a pandemia de 
forma bem-sucedida, muitos 
estabelecimentos apostaram 
em estratégias que permitiram 
que continuassem com as 
portas abertas. 

Esse ebook é uma 
celebração das conquistas da 
gastronomia no período, de 
seus profissionais e clientes, 
a partir das descobertas 
apontadas pelo Prêmio 
Bom Gourmet 2021, que 
apresentou o mapa da nova 
gastronomia de Curitiba.  

Buscamos elaborar um 
panorama das tendências 
que despontaram durante 
a pandemia na capital 
paranaense ou que foram 
aceleradas por esta, e que 
certamente vão continuar 
em destaque por algum 
tempo não só em Curitiba 
como no mundo. Toda essa 
transformação deixou um 
legado.

Aqui tem de tudo: bares que 
se reinventaram, novas formas 
de comer, restaurantes que 
se reestruturaram, iniciativas 
sociais que se destacaram. 
E não deixe de conferir as 
entrevistas. Na primeira, 
falamos com o chef Ivan 
Achcar sobre delivery e 
como a pandemia afetou a 
gastronomia, e na segunda 
batemos um papo com o 
jornalista Rafael Tonon que 
destacou a importância da 
cadeia produtiva do setor da 
alimentação.

Aprecie a leitura e fique atento 
nas 10 Tendências  
da Gastronomia que listamos. 
Na próxima vez que  
sair de casa, pode ter  
alguma acontecendo 
 pertinho de você. 

A nossa 
herança
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O surgimento 
do allday

Os estabelecimentos 
allday são aqueles 
que servem refeições 
durante todo o dia, 
abrangendo uma 
variedade de pratos 
que vão desde o café 
da manhã até o jantar. 
Espaços desse tipo têm 
se tornado populares 
especialmente por 
refletirem a cultura 
de uma sociedade na 
qual os horários fixos 
para refeições não se 
apresentam mais como 

uma realidade única.
Com a flexibilização das 
jornadas de trabalho, 
diferentes pessoas têm 
horários alternativos 
para se alimentar, o que 
cria uma demanda para 
também deixar menos 
rígidos os momentos das 
refeições. 

Nestes restaurantes, a 
palavra é a casualidade. 
A comida segue um 
conceito descomplicado, 
geralmente com preços 

1
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mais acessíveis. Esses 
espaços também têm um 
cardápio diversificado, 
geralmente servindo 
desde itens do café 
da manhã, como 
cafés, pães e doces, 
até lanches, vinhos e 
refeições completas.

A tendência ganha força, 
pois com a ampliação 
do horário e cardápio 

mais enxuto, os custos 
dos estabelecimentos 
também diminuem. 

O mapa da nova 
gastronomia, apresentado 
pelo Prêmio Bom Gourmet 
2021, tem alguns exemplos 
deste formato, entre 
eles  Mornings Cabral e  
restaurante Mezmiz - nomes 
indicados na categoria de 
participação popular.

9
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Preparos saudáveis, 
feitos de forma artesanal 
em menor escala e 
com alimentos naturais 
de qualidade são uma 
tendência que deve  
seguir firme nos  
próximos anos.  
A pandemia fez com 
que muitas pessoas 
se interessassem pela 
cozinha, descobrindo 
novos alimentos e 
possibilidades, e o grupo 
dos vegetais foi um dos 
que ganhou popularidade. 

Além disso, com pouca 
ou nenhuma possibilidade 
de se exercitar durante os 

Preparos 
artesanais  
e naturais

2

Os consumidores 
passaram a prestar 
mais atenção no que 
comem, em que tipo 
de alimentos estão 
presentes em seus 
preparos e em como 
o setor gastronômico 
manipula e entrega 
refeições. 
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períodos mais restritivos, 
muitas pessoas viram na 
alimentação saudável 
uma forma de minimizar 
os danos do período e de 
aumentar a imunidade. 

Algumas das apostas 
que seguem a tendência 
são os restaurantes que 
servem refeições plant-
based, ou seja, feitas 
com ingredientes de 
origem vegetal, e os 

estabelecimentos que 
utilizam os chamados 
super alimentos, que 
contêm alta quantidades 
de vitaminas e minerais.

Confira alguns lugares que 
abriram durante a pandemia 
com este perfil e que estão 
entre as Novidades do 
Prêmio Bom Gourmet: Aipo 
Superfoods, All Natural e 
Sabores da Joana.
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DIETAS RESTRITIVAS

Durante a pandemia, 
observamos o 
crescimento de um 
setor que se expande 
cada vez mais: os 
alimentos voltados para 
dietas especiais. Esse 
tipo de alimentação tem 
como foco pessoas que 
tem alguma restrição 
alimentar, seja por 
razões patológicas 
ou por opção própria, 
e geralmente está 
ligado à exclusão 
de um ingrediente 
específico da dieta, 
que pode ser o glúten, 

a lactose, o açúcar, o 
sal, a carne, produtos 
de origem animal, 
entre outros. A busca 
por esses produtos 
não ocorre apenas por 
pessoas que seguem 
dietas restritivas, mas 
também por aqueles 
que desejam diversificar 
seu estilo de vida 
ou perder peso, por 
exemplo. Por isso, as 
indústrias alimentícias 
têm investido cada 
vez mais nesse nicho, 
e os negócios de 
gastronomia que 
trabalham com ele  
têm se multiplicado.

12



O risco de contaminação 
em lugares fechados e/
ou mal ventilados durante 
a pandemia fez com que 
muitas pessoas evitassem 
tais espaços. Por isso, 
empreendimentos de 
gastronomia que dispõem 
de áreas externas ou 
de bons sistemas de 
ventilação são mais 
procurados pelos 
consumidores.  
E a segurança é  
uma das principais 
preocupações do público 

na retomada, como 
mostra uma pesquisa 
realizada em meados 
de 2021 pela Galunion, 
empresa especializa em 
consultoria para  
food service. 

O estudo apontou  
que espaços abertos  
e bem ventilados  
são importantes na 
decisão do local de 
consumo.

Desse total, 53% 

Comer  
em espaços 
abertos

3
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14

preferem locais com 
espaços de consumo bem 

ventilados,  
como mesas em varandas 
ou salões com grandes 
janelas, enquanto 29% 
 preferem espaços 
abertos e ao ar livre, 
como mesas nas 
calçadas. 

O distanciamento 
social e o medo de 
lugares fechados são 
duas heranças da 
pandemia que tendem 
a permanecer por 
mais algum tempo, e 
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82%
dos entrevistados  
pela Galunion  
preferem 
estabelecimentos  
que têm espaço  
abertos e bem 
ventilados. 
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os empreendimentos 
gastronômicos que 
souberem se adaptar 
estarão à frente. Para 
isso, vale de tudo:  
jardins, varandas, 
terraços, gramados, 
calçadas, janelas 
grandes, sistema de 
filtragem do ar. 

O importante é oferecer 

ao consumidor um 
espaço confortável  
e arejado onde ele se 
sinta seguro. 

O Prêmio Bom Gourmet 
destaca 18 lugares com este 
perfil. Confira os roteiros de 
locais com espaço aberto na 
área urbana (cidade)  
e nos espaços rurais da 
região de Curitiba.
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Graband go: traduzindo 
ao pé da letra, a expressão 
significa “pegue e vá”, e 
estabelecimentos que 
funcionam seguindo esse 
modelo trabalham apenas 
com produtos para viagem. 
As expressões “on the 
go” e “to go” também 
dizem respeito ao modelo, 
oferecendo produtos para 
consumo rápido, geralmente 
durante o deslocamento 
entre casa, trabalho e outras 
atividades. 

Grabandstay: nesse conceito, 
o próprio consumidor escolhe 
os produtos diretamente da 
prateleira e pode desfrutar 
deles em um espaço 
reservado. Pode ser um 
espaço com mesas, um 
gramado ou até mesmo a 
calçada do comércio, que 
pode contar com um banco 
ou mobiliário disponibilizado 
pelo estabelecimento.

Take away: o cliente faz 
o pedido pelo telefone ou 
internet e passa para retirar 
seus produtos, dispostos 
em embalagens próprias 
para viagem. A ideia é que o 
cliente faça o pedido, pegue 
o alimento e o consuma onde 
preferir. A diferença para 
o “graband go” é que aqui 
o cliente realiza o pedido 
previamente e apenas passa 
na loja para retirá-lo.

Drive-thru: neste sistema, o 
cliente compra os produtos 
sem sair do carro. Geralmente 
o pedido é feito em um totem 
ou por meio de um atendente 
que fica em uma janela, e o 
consumidor retira os produtos 
em outra janela. O consumo é 
feito em outro lugar ou dentro 
do carro.  

Drive-in: na modalidade, 
o cliente estaciona o carro 
em um local específico do 
estabelecimento destinado 
ao serviço de atendimento 
no veículo. Um atendente 
vem até o automóvel e anota 
os pedidos, e o cliente é 
incentivado a consumir os 
produtos no próprio carro.

Entenda
Você já ficou em dúvida com as diferentes  
expressões utilizadas quando falamos em comida  
para viagem? Montamos um pequeno dicionário para 
te ajudar a entender o que cada uma delas significa 
antes de prosseguir sua leitura.

16



Portinhas 
gastronômicas

Uma das tendências que 
já se delineava antes da 
pandemia e que ganhou 
força durante os períodos 
de isolamento foram as 
chamadas “portinhas 
gastronômicas”. 

Esses espaços, 
geralmente 
caracterizados por 
apenas uma porta de 
rua, sem salão ou balcão, 
oferecem produtos e 
refeições somente para 
a viagem. A ideia é que 

o cliente consuma o 
produto on the go, ou 
seja, enquanto transita 
entre casa, trabalho e 
outras atividades. 

Nele, o cliente faz o 
pedido no balcão (ao 
atendente ou em um 
tablet). Em alguns 
casos, o pagamento é 
feito somente por meios 
eletrônicos também. 

Esse modelo de negócio 
começou com as redes 

4
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de cafeterias que 
cresceram e caíram 
no gosto do brasileiro. 
Algumas delas surgiram 
e expandiram durante a 
pandemia. 

Hoje é possível encontrar 
uma pluralidade de 
lugares to go, que 
servem os mais diversos 

itens, como doces, 
bolos, empanadas, 
hambúrgueres,  
sorvetes - tudo para 
o cliente consumir 
enquanto se desloca.
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Confira 11 lugares em 
Curitiba que são portinhas 
gastronômicas
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Com a instauração  
da pandemia, sair  
para comer fora se 
tornou uma tarefa 
complicada. Mesmo 
nos períodos de maior 
flexibilização das 
medidas sanitárias, 
uma grande parcela da 
população ainda não 
se sentia segura para 
fazer refeições fora de 
casa, e a disposição para 
cozinhar nem sempre 
estava presente. Esses 
fatores garantiram que 

o sistema de delivery 
crescesse. Uma pesquisa 
em âmbito nacional 
encomendada pela VR 
Benefícios ao Instituto 
Locomotiva mostrou que 
49% dos restaurantes, 
lanchonetes, padarias e 
mercados trabalhavam 
com delivery antes da 
pandemia, número que 
subiu para 81% no 
cenário pandêmico e  
que deve continuar em 
alta mesmo com o fim 
das restrições.

Fortalecimento 
do delivery

5
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Essa tendência ficou  
clara no mapeamento 
feito pelo Prêmio 
Bom Gourmet 2021. 
Cerca de 75% dos 
estabelecimentos 
indicados oferecem 
opções de delivery e 
de take away para o 
consumidor. O índice 
foi calculado a partir 
de respostas que os 
participantes deram  
no preenchimento  
de formulário de  
participação no Prêmio.

Um dos maiores 
desafios para muitos 
estabelecimentos foi 
(e ainda é) encontrar 
uma forma de adaptar 

seus produtos ao 
delivery, diversificando 
as embalagens, a forma 
de entrega e muitas 
vezes até os próprios 
produtos para que se 
encaixem nesse formato. 
Durante a pandemia, 
até restaurantes de 
alta cozinha entraram 
no jogo, com muitos 
enviando os alimentos 
embalados a vácuo 
ou em caixas e boxes 
especiais. Outros 
optaram por reformular 
temporariamente o 
cardápio para levar ao 
cliente opções que se 
adaptam facilmente 
ao transporte, como 
sanduíches e massas.

20



 
 
O chef de cozinha fala 
sobre como os negócios de 
gastronomia foram afetados 
pela pandemia e como o 
setor se transformou. Ivan é 
autor do livro “Quantidades 
Absurdas” e diretor da 
EGG - Escola de Gestão em 
Negócios da Gastronomia.

Os negócios precisaram se 
adaptar ao delivery. Você 
acha que ele continuará 
firme nos anos pós-
pandêmicos?

Ivan:  Existe uma curva 
descendente no delivery  
no momento, um momento 
de acomodação. Acredito 
que o delivery vai se 
estabilizar em um ponto  
bem acima do que era  
antes da pandemia, 
mas também em ponto 
abaixo do pico que foi 
durante a pandemia. Há 
um crescimento com os 
negócios digitais, que são 
novos negócios, e, portanto, 
eles existem apenas na 
nuvem e no delivery. Eu 
acho que a gente ainda vai 
encontrar outros formatos.  
O formato do graband go, 
que eu passo, pego e vou,  
já é uma grande realidade 
nas cidades onde se anda  
a pé, os europeus e os  
nova iorquinos já 
encontraram há muito 
 tempo. O delivery 
mecanizado, com robôs  
e drones, ainda vamos 

Entrevista

com Ivan Achcar
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ver esse formato acontecer. 

Quais são as oportunidades 
e os riscos que o mercado 
de gastronomia vai enfrentar 
a partir de agora?

Ivan:  Oportunidade de se 
profissionalizar, de fazer 
um mercado mais forte, 
um setor mais unido e 
com mais consciência. É 
hora de se empoderar de 
conhecimento. De ser um 
grande gestor, um grande 
empresário, um cara que 
realmente sabe o que está 
fazendo, essa é a grande 
oportunidade que a gente 
tem hoje. O risco é que 
o empresário não faça a 
lição de casa, o risco é o 
profissional pensar que 
pode continuar fazendo 
as coisas como antes. O 
profissional precisa estudar, 
precisa entender o que ele 
está fazendo. 

O hábito de fazer reservas 
não é muito difundido no 
Brasil, porém durante a 
pandemia tal prática se 
tornou muito comum. Você 

acha que esse é um hábito 
que veio para ficar? 

Ivan:  Reservas servem para 
um restaurante de um certo 
nível e que tem espaços 
pequenos. O restaurante 
que tem como sua principal 
arma a conveniência não 
vai trabalhar com reserva. 
Eu espero que isso seja um 
momento de reestruturação 
desse hábito, não só pelo 
público, mas pelo lado do 
empresário também. Quem 
erra muito nesse ponto 
também é o empresário. 
Tem lugar que tem de ser 
com reserva para poder 
progredir, e o dono resolve 
não colocar. Tem lugar 
que temter reserva com 
pagamento antecipado. Se o 
cliente não quiser aparecer, 
tudo bem, ele já pagou pela 
reserva. O restaurante tem 
um compromisso com o 
cliente, e o cliente precisa 
ter com o restaurante. 
Muitos lugares nos Estados 
Unidos e na Europa são 
assim, você tem uma taxa 
não reembolsável para a 
reserva. 

“O restaurante tem um 
compromisso com o cliente  
e o cliente precisa ter  
com o restaurante”.

22



Com as medidas 
restritivas trazidas pela 
pandemia, sair para 
beber aquela cervejinha 
depois do expediente já 
não era mais possível. 
Entretanto, não poder 
frequentar bares, 
restaurantes e casas 
noturnas não fez com 
que o brasileiro parasse 
de beber. Desfrutar de 
cerveja, vinho e drinks 
em casa se tornou uma 
das únicas opções, mas 
formas de comprar as 

bebidas multiplicaram. 
Muitos consumidores 
buscaram distribuidoras 
e comércios locais 
menores, onde o contato 
com outras pessoas 
era pequeno. Além 
disso, comprar bebidas 
pela internet se tornou 
uma prática rotineira. 
Somente em 2020, o 
Zé Delivery, focado em 
entregas de bebidas 
alcóolicas, cresceu 
224%, de acordo  
com análise feita pelo 

Novas formas  
de consumir  
bebidas

6
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banco JP Morgan.

A pandemia também fez 
com que muitos bares 
trabalhassem com drinks 
prontos e adaptados 
para chegar à casa do 
cliente pelo sistema 
de delivery, enquanto 
outros investiram em 
drink engarrafados 

que buscam oferecer 
a experiência da 
coquetelaria em casa. 
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O Prêmio Bom Gourmet criou 
duas categorias  
para destacar esse novo 
formato de consumo.  
Confira a lista de lugares 
Onde comprar vinho e Onde 
comprar cerveja.
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As mudanças provocadas 
pela pandemia também 
afetaram os hábitos de 
consumo da população, 
que passou a comprar 
mais de produtores 
e comércios locais 
desde que o período de 
restrições teve início. 

Descobriu os pequenos 
comércios do bairro, o 
empório da esquina, a 
vendinha perto de casa. 
Vários movimentos de 
incentivo ao consumo 

de fornecedores locais 
e pequenos negócios 
surgiram desde março 
de 2020 como uma 
forma de mitigar os 
efeitos da pandemia 
nesses varejistas. 
Como foi o caso da 
campanha Compre do 
Pequeno, promovida 
pelo Sebrae, e da Buy 
Brasil, organizada pela 
Confederação Nacional 
da Indústria (CNI). 

O público respondeu 

Comércio  
de bairros

7
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e adotou essa ideia, 
comprando mais em 
feiras livres, pequenos 
comércios que vendem 
de tudo (as mercearias) 
e em restaurantes e 
padarias artesanais. 

O locavorismo, o nome 
mais formal dessa 
tendência de valorizar 

o comércio e produtos 
locais, deve continuar 
forte mesmo com o 
fim das restrições e os 
pequenos varegjistas 
esperam ver seus 
negócios prosperarem. 
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Confira 10 lugares que 
Vendem de Tudo em Curitiba.

26
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Comer não diz respeito 
apenas ao ato de levar 
ao alimento à boca. 
Cheiros, cores e sabores 
também fazem parte da 
experiência sinestésica e, 
por isso, os restaurantes 
têm investido cada vez 
mais para proporcionar 
ao cliente oportunidades 
que agucem todos seus 
sentidos. 

Para isso, vale de tudo, 
desde menus especiais 
até diferentes formas 

de apresentação e de 
consumo. Casos de 
inovação não faltam 
e vários marcaram 
presença no Prêmio Bom 
Gourmet 2021. 

O restaurante Mangôo, 
por exemplo, serve uma 
experiência às cegas, 
em que os pratos são 
degustadass com uma 
venda sobre os olhos, 
privando um sentido para 
estimular os demais. Já 
outros estabelecimentos, 

8
Experiências 
gastronômicas
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como o Aizu e o Tokyo 
Milano, trabalham com o 
menu confiança, também 
chamado de omakase em 
japonês, no qual o cliente 
deixa o chef escolher o 
que ele irá consumir. 

O menu degustação 
também é uma 
estratégia que brinca 
com as possibilidades 
gastronômicas, 
apresentando ao cliente 
uma sucessão de 
pequenas porções do 

que o restaurante tem de 
melhor. Alguns lugares 
têm trabalhado com 
esse tipo de menu para 
os doces também, como 
o Terrazza 40, que tem 
sequência de degustação 
de sobremesas que 
levam o nome de pontos 
turísticos de Curitiba. 
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Confira todos os menus 
especiais do Prêmio Bom 
Gourmet.

https://www.premiobomgourmet.com.br/selecao-bom-gourmet/menu-especial/
https://www.premiobomgourmet.com.br/selecao-bom-gourmet/menu-especial/


A paixão por um 
alimento e a vontade 
de explorar ao máximo 
suas possibilidades têm 
guiado uma tendência 
que parece ter vindo para 
ficar: os restaurantes 
baseados em um único 
ingrediente. Nesse tipo 
de estabelecimento, o 
cardápio é montado em 
torno de um ingrediente 
ou prato específico, 
preparado de forma a 
destacar seus sabores 
e sua versatilidade. 

Geralmente, restaurantes 
desse tipo seguem o 
conceito de um menu 
simplificado, mas que 
permita que o chef 
explore a criatividade  
em torno de uma  
mesma base e que 
ofereça aos clientes 
uma experiência que 
contemple as múltiplas 
possibilidades que o 
alimento permite. 

Em Curitiba, são vários 
os exemplos de lugares 

Foco em  
um ingrediente 
ou prato

9
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que seguem o conceito, 
apontados pelo Prêmio. 
Confira a categoria 
chamada de Prato Único.

O Let’s Eggs tem seu 
menu inteiro baseado no 
ovo, enquanto o MiuQ 
propõe um passeio 
gastronômico por meio 
de pratos que têm o leite 
como protagonista. O 
Strô, do exparticipante 
do reality Masterchef, 

Vitor Bourguignon,  
serve apenas variações 
de estrogonofe, e o 
Dóffee Donuts &Coffee 
tem como foco os 
donuts, as famosas 
rosquinhas americanas 
fritas. Curitiba também 
tem a Burratatá, 
especializada no queijo 
italiano burrata, e a 
Abacazo, onde  
o abacate é a  
estrela da casa. 
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O jornalista especializado 
em gastronomia, Rafael 
Tonon, fala sobre 
a importância dos 
produtos de origem e 
como a valorização da 
cadeia produtiva afeta 

a gastronomia. Tonon é 
colaborador de diversos 
veículos internacionais 
voltados para o setor de 
alimentação e autor do livro 
As Revoluções da Comida, 
publicado em 2021.

Temos visto uma 
valorização da cadeia 
produtiva, tanto por parte 
de chefs quanto do próprio 
consumidor. Como tem 
sido esse movimento de 
aproximação entre produto 
e consumidor?

Tonon:  A pandemia 
alertou as pessoas para um 
conhecimento maior sobre 
a origem do produto. As 
pessoas já se preocupavam 
com o que comiam, com 
o que colocavam no 
prato, mas a pandemia 
fez a gente melhorar essa 
relação. Antes estávamos 
terceirizando muito a 
comida o tempo todo. Com 
os confinamentos, tivemos 
de lidar com a própria 
comida, ou fazendo ou 
comprando, e isso obrigou 
as pessoas a olharem para 

com  Rafael Tonon

Entrevista
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“Quando a gente se certifica da 
origem das coisas, volta a ter um 
papel ativo, no sentido de pensar em 
quem estou ajudando, que tipo de 
agricultura eu estou patrocinando.”

o que comem. Outro fator é 
que ficamos muito longe da 
natureza, de uma maneira 
geral. Como muita gente 
mora em apartamento, a 
comida era a única forma da 
gente ter uma relação mais 
próxima com a natureza. 
Essa valorização do que 
comemos é uma tendência 
e um comportamento que 
já vinha e que a pandemia 
acelerou, e é um grande 
legado que eu espero que 
se mantenha. 

Qual a importância e as 
vantagens de comprar/
consumir um produto de 
origem?

Tonon:  Eu acho que tem 
muita importância porque 
primeiro, isso traz de volta 
uma questão primordial 
que é nosso papel ativo na 
cadeia de alimentos. Nós 
ficamos muito passivos 
nessa cadeia. Por uma 
questão de conveniência, 
o acesso à comida ficou 
muito fácil, e a todo tipo 
de comida. Eu acho que 
isso tem um efeito negativo 

porque as pessoas ficaram 
muito passivas em relação à 
comida, elas deixaram aos 
outros a responsabilidade 
do que elas comem. Quando 
a gente se certifica da 
origem das coisas, a gente 
volta a ter um papel ativo, 
no sentido de pensar em 
quem estou ajudando, que 
tipo de agricultura eu estou 
patrocinando. Se eu sou 
mais consciente da minha 
alimentação e quero que a 
produção de alimentos seja 
melhor, eu tenho de pensar 
em como ser mais ativo. 
A origem nos ajuda a ter 
uma ideia de onde vem o 
produto, de sabermos que 
um produto é mais saudável 
que outro, sabermos quem 
produziu.

Chefs passaram a valorizar 
os pequenos produtores 
a conhecer seus produtos 
e suas condições de 
produção. Como esse tipo 
de ação altera a cadeia 
produtiva e a sociedade 
como um todo?

Tonon:  O chef tem um 
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“O ato de cozinhar talvez  
seja o ato mais importante 
para a gente ter uma revolução 
gastronômica e alimentar  
na nossa sociedade.”

papel primordial nisso, 
porque tem a vantagem 
de estar com a luz nele. 
O holofote ainda está na 
figura do chef, e os mais 
responsáveis, os que querem 
propor alguma mudança, 
têm de aproveitar esse poder 
de fala e essa visibilidade 
para tentar dividir um 
pouco essa luz com outras 
pessoas da cadeia. Eu acho 
que a grande questão da 
gastronomia agora vão ser 
os produtores, estamos 
vivendo o começo de uma 
era dos produtores. 

Como educar a sociedade 
que ainda não enxerga o 
alimento como um item 
carregado de significados e 
valores? 

Tonon:  Primeiramente, é 
um papel do governo. A 
gente tem de cobrar dos 
nossos representantes que 
eles cumpram esse papel, 
de melhorar o acesso à 
alimentação das pessoas, 
de garantir que o alimento 
seja de mais qualidade, 
que as embalagens 

tragam as informações. 
Depois a sociedade civil 
de uma maneira geral, e 
nós como consumidores 
precisamos ter esse papel 
de conscientização nos 
nossos ciclos. A gente fala 
muito pouco sobre comida, 
precisamos normalizar a 
discussão da alimentação 
na nossa sociedade. A 
discussão da alimentação, 
não da gastronomia, 
que já é um tema. Teria 
de ser primordial que as 
escolas tivessem aulas de 
alimentação. Como diz Rita 
Lobo, não existe nada mais 
autossuficiente que você 
aprender a preparar sua 
própria comida, você não 
depender de ninguém para 
preparar o que come. A 
gente precisa que a nossa 
sociedade seja capaz de 
fazer sua própria comida. 
Cozinhar a própria comida 
é a grande revolução em 
relação à alimentação. O 
ato de cozinhar talvez seja 
o ato mais importante para 
a gente ter uma revolução 
gastronômica e alimentar na 
nossa sociedade. 
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As dificuldades  
trazidas pela pandemia 
afetaram toda a 
sociedade, porém os 
grupos em situação de 
vulnerabilidade social 
foram uma das parcelas 
mais afligidas. Para 
ajudar no enfrentamento 
desse momento tão 
difícil, várias iniciativas 
sociais surgiram durante 
a pandemia, enquanto 
outras, já existentes, 
se fortaleceram em 
seu propósito de levar 

alimento e assistência 
a populações carentes. 
O momento de reclusão 
ajudou a gerar uma 
onda de solidariedade, 
mobilizando chefs, 
cozinheiros e outras 
pessoas ligadas ao 
setor a arrecadarem 
alimentos e itens de 
higiene pessoal, além 
de prepararem marmitas 
que foram distribuídas 
em bairros periféricos. 

Em Curitiba, o Prêmio 

Iniciativas  
sociais

10
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Bom Gourmet  
destacou várias 
iniciativas,  
entre elas Nossa 
Revolução é o Amor 
e o Projeto Florescer, 
que surgiram em meio à 
pandemia, o GoodTruck,  
o Projeto Luz e o 
Mulheres do Bem, 
que já existiam e 
continuaram ativos 
no período. Já outras 
iniciativas auxiliaram 
jovens a ingressar no 
mercado de trabalho, 

como a feita  
pela Associação 
Brasileira de Bares e 
Restaurantes  
(Abrasel-PR), que 
lançou em 2021 um 
programa para qualificar 
e capacitar pessoas 
entre 18 a 22 anos para 
trabalharem no setor.
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Conheça sobre cada  
uma das iniciativas sociais 
apontadas pelo Prêmio  
Bom Gourmet.

https://www.premiobomgourmet.com.br/selecao-bom-gourmet/acao-social/
https://www.premiobomgourmet.com.br/selecao-bom-gourmet/acao-social/


Giro pelo  
mundo
Algumas das tendências que começam a 
ganhar força e aparecer no Brasil:

Agricultura urbana  

Mocktails 

Reducetarianismo  
a filosofia alimentar que  
busca reduzir o consumo  
de ingredientes de origem 
animal tem ganhado cada  
vez mais adeptos.

hortas urbanas devem se 
intensificar nos próximos 
anos, aproveitando espaços 
como terraços e terrenos 
desocupados em cidades para 
cultivar vegetais e criar animais. 

os drinks que  
não contém álcool estão se 
tornando populares e devem 
continuar em alta.  
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Cases & 
histórias

Como as empresas que 
patrocinam a gastronomia 

participaram do movimento  
de transformação do setor 

durante a pandemia
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A Tainá Alimentos, 
empresa curitibana 
que comercializa uma 
grande variedade de 
oleaginosas, temperos, 
chás e frutas secas, é 
referência em produtos 
naturais. A empresa, 
que vendeuquase 800 
toneladas de produtos 
naturais nos oito 
primeiros meses de 2021, 

sendo metade disso só 
de castanha-do-pará, é 
especialista na venda de 
itens a granel para lojas 
de produtos naturais, 
e hoje soma quase 
dois mil clientes ativos.
Buscando diversificar 
sua carteira de produtos, 
recentemente a Tainá 
também passou a 
ofertar aos clientes seus 

Da uva-passa a  
toneladas de produtos 
naturais: conheça a 
empresa que é a rainha 
da castanha-do-pará

Talita e Saul  
nomearam a empresa 

em homenagem  
à filha Tainá.
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produtos em embalagens 
de 200g, 500g e 1kg, 
encontrados em lojas de 
produtos naturais.

Todos os produtos 
comercializados pela 
Tainá passam por uma 
bateria de testes, 
observando o peso, o 
lote e o laudo enviado 
pelo fornecedor. Em 
seguida são feitas 
análises sensoriais e de 
pureza dos produtos, 
enquanto um engenheiro 
de alimentos confecciona 

os rótulos com todas as 
informações necessárias. 
Nessa etapa os 
profissionais também 
realizam testes que 
checam, entre outras 
coisas, presença de 
glúten e da proteína do 
leite, garantindo que 
todos os produtos da 
Tainá estejam livres de 
tais substâncias. Estando 
tudo certo, é hora do 
porcionamento, feito por 
funcionários treinados 
para manipularem 
alimentos. Uma vez 

A castanha-do-pará foi 
o primeiro item vendido 

pela Tainá; catálogo hoje 
tem 287 produtos.
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fracionados e rotulados, 
é feita mais uma inspeção 
para garantir que tudo 
está em ordem, com o 
objetivo de levar o ideal 
de qualidade um passo 
adiante. 

A facilidade de 
comunicação e a 
franqueza são outros 
pontos fortes da Tainá 
na sua trajetória. A 
empresa é transparente 
com seus clientes, 
fornecendo informações 
em seus rótulos que 
atestam a procedência 
dos produtos. A abertura 

ao diálogo foi uma 
das estratégias que 
permitiu que a marca 
continuasse apoiando 
diversos clientes 
que passaram por 
momentos complicados 
durante a pandemia. 
Isso fez com que os 
laços entre a marca e 
seus consumidores se 
estreitassem ainda mais, 
provando que a Tainá 
não busca apenas ser 
sinônimo de qualidade, 
mas também procura 
estabelecer uma relação 
de proximidade com seu 
público.

A partir desse ano  
os clientes da Tainá 

Alimentos podem 
encontrar os produtos em 

embalagens menores. 
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Durante a 
pandemia,Stella Artois 
liderou e participou 
de diversas iniciativas 
que buscavam apoiar a 
gastronomia no Brasil. 
A marca lançou em 
2020 o projeto Apoie 
Um Restaurante, com 
o intuito de mitigar os 
impactos negativos 
da pandemia sobre 

este segmento da 
economia. Funcionava 
assim: os clientes 
compravam vouchers 
com um desconto de 
50% custeado pela 
cerveja da Ambev, que 
poderiam ser utilizados 
quando os restaurantes 
participantes pudessem 
receber o público 
novamente. O sucesso 

Stella Artois  
é destaque em  
parcerias de apoio 
a iniciativas da 
gastronomia brasileira
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alcançado pela iniciativa 
ainda motivou uma 
segunda edição em 
2021 vendendo no 
total 190 mil vouchers 
e revertendo R$19 
milhões para o setor 
gastronômico.

Stella Artois também 
contou com a Nespresso 
Professional como 
parceira do projeto, 

que ajudou a custear o 
desconto de 50% para 
o público e estendeu 
o alcance do projeto 
a cafeterias. O valor 
integral da venda dos 
vouchers era repassado 
para os restaurantes, 
que não precisaram 
pagar nenhuma taxa. 
O projeto foi tão bem-
sucedido que o mesmo 
formato foi empregado 

42



em outros países onde 
a marca atua, como 
África do Sul, Argentina, 
Bélgica, Canadá, Chile, 
México, Paraguai, Peru e 
Reino Unido.

Buscando criar espaços 
de diálogo, troca 
de conhecimento 
e experiências 
gastronômicas, Stella 
Artois ainda criou o 
Portinha Artois, um 
espaço conceito e 
restaurante temporário 
que promoveu encontros 
entre talentos da 
gastronomia de diversas 
partes do Brasil, 
criou um cardápio 
cheio de histórias e 
sabores regionais e 
ainda ofereceu uma 
programação online 
gratuita de cursos para 
o público e mentorias 
para pequenos 
empreendimentos 
gastronômicos. A 
chef baiana Ieda de 
Matos - proprietária do 
restaurante Casa da 
Ieda, em São Paulo - 
comandou a cozinha 
da Portinha, que a 
cada final de semana 
recebia diferentes 
chefs para cozinharem 

a quatro mãos. Em 
2020 a empresa 
também promoveu seu 
tradicional evento  
Villa Artois, que reúne 
no mesmo lugar 
diferentes restaurantes 
e opções de compra,  
desta vez com 
bolhas privativas que 
seguiam as regras de 
distanciamento social 
sem deixar de oferecer 
uma experiência  
gostosa e sofisticada  
ao redor da mesa.
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Que estabelecimento 
comercial não quer ter 
desconto na conta de 
energia e ainda ajudar o 
meio ambiente? Foi com 
esses dois propósitos em 
mente que os engenheiros 
Carlos Eduardo Furquim e 
Roberto Corrêa buscaram 
uma solução que 
permitisse que empresas 

não apenas escolhessem 
de onde viria sua energia 
elétrica, mas que também 
economizassem na 
conta de luz e permitisse 
impactar de forma 
positiva a natureza. Assim 
surgiu a COGECOM, a 
Cooperativa de Geração 
Compartilhada de Energia 
Elétrica, criada pelos 

Energia sustentável  
reduz custos e beneficia 
restaurantes e diversos 
estabelecimentos

Carlos Eduardo Furquim 
e Roberto Corrêa são os 

idealizadores da primeira 
empresa do Brasil a usar o 

modelo cooperativista para a 
geração de energia.   
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empresários, em 2016, 
com sede em Curitiba. 

A COGECOM atende 
mais de 5000 clientes por 
mês, gerando 4 gigawatts 
de energia a partir 
de fontes de energia 
renovável. Sendo que 
a empresa é a primeira 
do Brasil a oferecer o 
modelo de geração de 
energia compartilhada 
regulamentado pela 
ANEEL em 2015.Através 
da COGECOM o cliente 
acessa energia produzida 
por diversas usinas de 
forma renovável e mais 
barata.

A empresa atende 

empreendimentos de 
diversos setores de 
comércio e serviços, 
bem como alimentação 
e gastronomia, como 
panificadoras, mercados 
e restaurantes. Esses são 
um dos nichos mais fortes 
dentre os cooperados, 
que tem como clientes 
estabelecimentos mais 
de 200 restaurantes 
renomados da 
gastronomia curitibana, 
entre eles: Barolo, 
Madero, Babilônia 
Gastronomia, Carlo etc.

A Cogecom emprega 
diversas formas de 
geração de energia, 
como usinas solares, de 

A produção de energia pela 
usina de biodigestão também 
gera fertilizantes e gás 
carbônico, que é usado pela 
indústria alimentícia. 
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biodigestão e hidráulicas 
a fio d’água, uma 
modalidade de usina 
hidroelétrica que não usa 
um extenso reservatório 
de água e, por isso, 
evita o alagamento de 
grandes áreas. Por reunir 
diversas usinas sob o 
mesmo propósito, a 
COGECOM descentraliza 
a produção de energia 
e contribui para uma 
série de melhorias como 
a redução de perdas na 
transmissão, redução do 
impacto ambiental de 
grandes obras, equilíbrio 
da matriz energética e 
melhor distribuição de 

renda, já que emprega 
vários empreendedores 
ao invés de alguns 
únicos. Além disso, 
os estabelecimentos 
cooperados economizam 
até 20% em suas faturas 
de energia e a empresa 
calcula que em seus 
cinco anos de existência 
já proporcionou uma 
economia de R$ 5 milhões 
a seus clientes. A maior 
parte dos cooperados 
está no Paraná, porém 
a empresa também atua 
em Santa Catarina e já 
está expandindo suas 
operações para Goiás, 
Mato Grosso e São Paulo.

Empresa investiu no projeto 
Endurance, que incentiva 
a educação de crianças, 
oferecendo oficinas em 

instituições parceiras.
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“Você é o chef e a Gold 
é o estoque”. É com o 
slogan da Gold Food 
Service que Ozeias T. 
Oliveira, o proprietário 
da marca, abre a nossa 
conversa. A frase dita por 
ele deixa claro a missão 
da empresa: ser uma 
referência no setor de 
distribuição de alimentos 

para empresas, fazendo 
a gestão do estoque do 
cliente. 

A Gold permite que o 
cliente compre quantas 
unidades do produto 
desejar, desde uma única 
até centenas delas, o 
que torna a empresa 
uma gôndola ambulante, 

Gôndola ambulante: 
empresa paranaense 
faz gestão de estoque 
de restaurantes e 
impulsiona gastronomia

Somente nos primeiros 60 
dias de pandemia a Gold 

adicionou quase 400 novos 
produtos ao seu catálogo, 

todos voltados para o delivery.  
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como define Ozeias. Ao 
comprar com a Gold, 
o cliente leva apenas a 
quantidade que precisa, o 
que reduz a necessidade 
de um ambiente de 
estoque muito amplo. 

Além da possibilidade 
de comprar quantas 
unidades quiser, a 
empresa também 
trabalha com outros 
mecanismos que visam 
oferecer uma experiência 
customizada ao cliente. 
Um deles é sua agilidade 
na entrega, realizada 
em até 24 horas. Caso 
o pedido seja feito até 
as 11 horas da manhã, 
o cliente recebe os 

produtos ainda no 
mesmo dia. O comprador 
também conta com 
prazos de pagamento 
e atendimento 
personalizado, tanto 
durante a compra quanto 
depois. Outro destaque é 
a consultoria de um chef 
que a empresa mantém 
para atender os clientes.

Hoje a Gold funciona 
em um espaçomais 
de 50 vezes maior do 
que aquele em que 
começou suas atividades. 
Localizado em Pinhais, 
região metropolitana 
de Curitiba, no Paraná, 
o enorme galpão que 
abriga a empresa tem 

Com seus 3.600m², a Gold 
hoje tem um espaço mais de 
50 vezes maior que aquele 
onde a empresa nasceu. 
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3.600m², divididos 
entre escritórios, um 
gigantesco estoque, 
com pallets cheios de 
insumos, uma câmara 
fria com capacidade de 
armazenar 500 toneladas 
de produtos refrigerados 
e congelados, além 
de nove docas de 
carregamento de 
caminhões. Mais de 
90% da energia que 
abastece a sede é gerada 
ali mesmo, por meio de 
painéis solares instalados 
no teto. 

Seu catálogo de produtos 
também se multiplicou 
de forma espetacular 
desde sua fundação. 
Hoje são mais de 3 mil 
itens de 327 indústrias 
diferentes, abrangendo 
categorias como 

bebidas não alcóolicas, 
higiene e limpeza 
profissional, resfriados e 
congelados, mercearia 
seca, embalagens, entre 
outros. Por mês são 
quase 11 mil pedidos, 
divididas entre mais 
de 3 mil clientes, que 
encontram facilidade 
na hora de comprar, 
podendo escolher 
fazer suas compras por 
meio do televendas, 
vendedores presenciais 
ou pelo site da Gold. 
Além dos produtos, a 
empresa também oferece 
suporte para o cliente, 
disponibilizando um 
chef para consultoria e 
eventuais treinamentos 
na área de alimentação, 
tudo com o intuito de 
impulsionar o setor de 
gastronomia. 

Ozeias abriu a Gold  
em 2003, um acrônimo  

para Gós de Oliveira  
Logística e Distribuição. 
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A pandemia de Covid-19, 
com suas regras de 
distanciamento social, 
fez com que muitos se 
voltassem para suas 
casas – e cozinhas - 
e repensassem seus 
hábitos de consumo 
e sua relação com a 
alimentação. Sentir-se 
bem no lar se tornou uma 
prioridade, e é pensando 

nisso que a Electrolux 
tem investido cada 
vez mais na produção 
de eletrodomésticos e 
serviços que facilitem 
a vida do consumidor e 
transformem experiências 
cotidianas em momentos 
especiais. Ao aliar design 
e inovação em seus 
produtos, a marca tem 
levado ao consumidor 

Na retomada  
pós-pandemia, Electrolux 
propõe produtos que 
trazem praticidade e 
sustentabilidade para 
a vida das pessoas
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soluções que dialogam 
com a sustentabilidade e 
praticidade. 

Com a pandemia, a 
Electrolux teve de se 
adaptar rapidamente às 
mudanças trazidas por 
ela, encontrando formas 
de manter a produção 
e assistência técnica 
ativas como serviços 
essenciais. O ato de 
cozinhar foi ressignificado 
pelo público, assim 
como o ambiente da 
cozinha, e, por isso, a 
Electrolux aproveitou o 
momento para realizar 

pesquisas de mercado 
para compreender gaps, 
melhorias e possibilidades 
que acompanham as 
mudanças trazidas 
pela pandemia. Os 
lançamentos recentes da 
Electrolux dialogam com 
o aspecto aspiracional 
do lar e transformam o 
preparo da refeição em 
um momento especial. Um 
dos destaques é a nova 
geladeira Electrolux Top 
Freezer (IF56B e IF55B), 
lançamento na categoria 
de eletrodomésticos 
allblack, com a tecnologia 
#NãoJogaNadaFora, com 
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features que permitem o 
controle de temperatura 
e ajudam na redução 
de desperdícios de 
alimentos.

Outro ponto de destaque 
são produtos que 
aliam sustentabilidade 
e conectividade, com 
funções de congelamento 
à distância, lembretes 
com a data de consumo 
dos alimentos e funções 
exclusivas que estendem 
a preservação de carnes 
e vegetais.

A Electrolux ainda 
fortaleceu durante o 
projeto Gastronomia 
Sustentável, um curso 
profissionalizante 

que visa capacitar 
pessoas em situação 
de vulnerabilidade 
econômica e social para 
atuarem no mercado 
gastronômico. A iniciativa 
é da Electrolux Food 
Foundation, instituição 
global da Electrolux 
voltada para causas 
relacionadas à  
comida e a 
sustentabilidade.  
No Brasil o projeto  
está disponível em  
São Carlos (SP),  
Manaus (AM) e  
Curitiba (PR), cidades  
nas quais a Electrolux 
tem planta sediada,  
e já formou mais de  
200 pessoas na  
América Latina.
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