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Mercados,

Empresas & Cia.
FLEISCHMANN LANÇA MELHORADOR ZAS E NOVOS 
SABORES DE RECHEIOS

Consagrada no mercado por seu alto 
padrão de qualidade, a Fleischmann traz no-
vidades para o food service que vão deixar as 
receitas muito mais saborosas. A marca am-
plia sua linha de recheios com novos sabores 
e desenvolve uma nova fórmula concentrada 
para seu melhorador em pasta ZAS.

Os novos recheios - morango cremo-
so, doce de leite e goiabada - apresentam 
textura extremamente cremosa, ótima 
consistência e cores que dão água na boca. 
Outro diferencial da linha de recheios 
Fleischmann é que os produtos são for-
neáveis e oferecem mais praticidade no 
preparo das receitas.

Com esses lançamentos, a linha com-
pleta passa a disponibilizar ao mercado 16 
sabores de recheios, como banana, briga-
deiro, chocolate com coco, morango, coco, 
ameixa preta, baunilha, leite condensado, 
nozes, frutas vermelhas, maracujá, choco-
late trufado e limão. Os recheios podem 
ser utilizados de diversas maneiras, como 
recheios e coberturas de bolos, tortas, ro-
camboles, sonhos, donuts, massas folhadas, 
entre muitos outros.

Além de inovar e ampliar a diversidade 
de seus produtos, a Fleischmann busca 
sempre oferecer o melhor desempenho 
nos produtos de seu portfólio. Como é o 
caso do melhorador em pasta ZAS, que 
agora tem nova fórmula concentrada 
e de alta performance. A nova fórmula 
garante aproveitamento total da massa e 
já vem pré-dosada: cada embalagem de 
100 gramas pode ser aplicada em 50 kg 
de farinha para a produção de pão francês, 
baguete, ciabatta, pão italiano, ham-
búrguer, hot dog e sovado.

Pioneira na produção de fermentos, 
aditivos e melhoradores para o mercado 
de pani� cação, confeitaria e food service, a 
Fleischmann atua no Brasil desde 1983 e 
oferece uma solução completa com alto pa-
drão de qualidade e praticidade. De origem 
americana, com uma trajetória de quase 
150 anos, a marca passou a pertencer desde 
2004 ao Grupo ABF - Associated British 
Foods -, um dos maiores do setor de ali-
mentos do mundo, presente em 30 países. 
A Fleischmann conta, ainda, em seu por-
tfólio com as pré-misturas para pani� cação 

que produzem uma variedade imensa de 
pães (croissant, bague� e, pão australiano, 
brioche, pão italiano, ciabata, folhados, pão 
de queijo, pão de batata e de hambúrguer, 
integrais, light e pane� one), linha de ovos 
e sobremesas (ovos inteiros, gemas, claras, 
� os de ovos, quindim e pudim de leite), 
brilhos, recheios e coberturas e pré-misturas 
para confeitaria (linha cakes, bolos aipim, 
bolos sabores, pão de ló, donuts e sonhos).  
www.� eischmann.com.br
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CLIENTE EM RORAIMA  DIZ TER ACHADO LARVAS 
DE MOSCA EM PIZZA DE SUPERMERCADO

A professora Suyanne Laranjeira, 
de 29 anos, teve a vontade frustrada de 
comer uma pizza ao encontrar larvas 
de mosca na calabresa que recheava a 
massa. Revoltada por ainda ter dado uma 
mordida, postou uma foto no per� l do 
Facebook para, segundo ela, alertar os 
internautas sobre o desgosto que teve na 
noite de domingo ao comprar o produto 
em um supermercado no bairro Liberda-
de, zona Oeste de Boa Vista.

“Dizer que domingo à noite pode 
acabar em pizza é, no mínimo, sinônimo 
de terror quando nos deparamos com essa 
imagem. Hoje à noite, por volta das 21h30, 
fui ao supermercado Goiana e comprei 

essas pizzas. Mas, infelizmente, elas estavam 
impróprias para o consumo. Me senti extre-
mamente constrangida, pois com certeza eu 
não fui a única a comprar e nós consumidores 
sempre somos lesados”, escreveu Suyanne ao 
postar a foto.

A professora disse que comprou a pizza 
no estabelecimento e foi para casa e, ao 
perceber as larvas de mosca na calabresa, de-
cidiu procurar a gerência do supermercado. 
“Fiquei muito revoltada porque cheguei a dar 
uma mordida, mas não engoli o pedaço porque 
vi as larvas. Me deu ainda vontade de vomitar. 
Comprei duas pizzas para comer, mas, infeliz-
mente, não prestavam. Voltei ao supermercado 
e falei com o gerente sobre o ocorrido. Disse não 

saber como tinha as larvas na calabresa”, 
relata. Ela disse ter falado para o gerente 
do supermercado que denunciou o caso 
à Vigilância Sanitária Municipal e pediu 
para haver cuidado no que é vendido no 
estabelecimento. “O gerente me perguntou 
se queria o dinheiro de volta ou algum pro-
duto. Não quis nada. Cada pizza custou 
R$ 3,55 e não paga nem a gasolina que usei 
para retornar ao supermercado”, ressalta.

É cada vez mais frequente consumi-
dores inescrupulosos inventar esse tipo 
de caso para pressionar um fabricante 
ou fornecedor e tentar ganhar algum 
dinheiro. O caso mais típico é da famosa 
barata que é levada para os restaurantes 
para o consumidor fazer escândalo e... 
não pagar a conta!
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Com layout mais moderno e interati-
vo, o novo site da Selmi, uma das maiores 
indústrias de alimentos do país, apresenta 
formato que valoriza ainda mais as marcas 
da empresa - Renata e Galo -, com ferramen-
tas que levam o consumidor diretamente ao 
que ele procura, como produtos divididos 
por marcas e categorias, informações institu-
cionais e saborosas receitas doces e salgadas. 
Além disso, o portal traz a TV Selmi, que 
publicará conteúdos diferenciados, como 
comerciais de produtos da empresa e vídeos 
institucionais.

A plataforma foi pensada na conecti-
vidade com o consumidor, na facilidade 
de busca e de visualização das imagens e 
informações em todos os dispositivos, como 
celulares e tablets. Essa é mais uma aposta 
da companhia que, nos últimos anos, tem 
investido em sistemas modernos, tanto na 
produção de seus produtos quanto em ferra-
mentas de última geração que dialoguem de 
maneira simples e objetiva com seus consu-
midores e colaboradores. “O novo ambiente 
virtual da empresa foi idealizado de maneira 
completamente interativa, com ferramentas 
de fácil entendimento e navegação, além de 
layout mais clean e atrativo”, destaca Marcelo 
S. Guimarães, diretor comercial da Selmi. 

São mais de 128 anos de tradição, 
conquistando a preferência do consumidor 
com diversos tipos de massas, farinhas 

especiais, biscoitos, bolos, bolinhos, mistura 
para bolos, além de azeite, queijo ralado e 
café - por meio das marcas Renata e Galo. 
A receita é de sucesso: matérias-primas se-
lecionadas, estrutura humana competente, 
tecnologia de ponta e controle rigoroso. O 
resultado é a produção de centenas de tone-
ladas de macarrão por dia, sempre manten-
do a receita da legítima massa italiana, que 

SELMI APRESENTA NOVO SITE I NSTITUCIONAL
era seguida por Adolfo Selmi, o fundador da 
companhia, em 1887. A empresa possui hoje 
modernas fábricas em Sumaré, SP, e Rolân-
dia, PR, além de maquinário e engenharia 
de produção de primeiro mundo - com a 
capacidade de expandir sua estrutura física, 
sem interromper a produção. São 73 mil m2 
de Centros de Distribuição, que recebem 
produtos diariamente. www.selmi.com.br

SAPORI LANÇA LINHA BRUSCHETTA, UM DOS 
ANTEPASTOS ITALIANOS MAIS TRADICIONAIS

A Sapori, tradicional indústria de alimen-
tos especializada na produção de molhos e 
conservas, aumenta o seu portfólio a � m de 
expandir as opções de produtos saudáveis, 
práticos e ricos em sabor aos consumidores 
brasileiros. A marca lança, no mercado, a 
linha Brusche� a, nos sabores Tomate com 
Atum, Legumes Primavera e Tomate com 
Manjericão.

Os novos produtos, além da opção de 
serem consumidos como antepastos italia-
nos tradicionais, podem ser utilizados no 
preparo de refeições das mais simples às 
mais elaboradas, como recheio de tortas ou 
lasanhas, realçando o  sabor dos alimentos 

e dando praticidade a quem cozinha. 
Eles estão disponíveis em embalagens 
de 220g, com valores entre R$ 12,00 e 
R$ 13,50, nas diversas redes de super-
mercados e empórios do Estado de São 
Paulo (entre capital, interior e litoral).

Saborosos e saudáveis, os molhos e conservas Sapori são fabri-
cados com matérias-primas frescas, sem adição de conservantes, 
corantes e aromatizantes. 

Sapori é uma tradicional indústria de alimentos que tem em 
sua produção molhos e conservas prontos para o consumo.   A 
empresa, localizada em Jarinu, SP, está no mercado desde 1989, 
com produtos práticos e saudáveis, sem adição de conservantes, 
corantes e aromatizantes, preservando o sabor das matérias-pri-
mas frescas que utiliza. www.sapori.com.br
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De acordo com dados da Associação 
Pizzarias Unidas do Estado de São Paulo 
(APUESP), aproximadamente 35 mil 
pizzarias em todo o país movimentam 
cerca de R$ 8,5 bilhões ao ano.

Apenas no Estado de São Paulo são 
vendidas aproximadamente 620 mil 
pizzas por dia, sem falar nas pizzas em 
pedaços (vendidas no balcão) e até mes-
mo no sistema de delivery, oferecido no 
mix de produtos das padarias, um nicho 
que vem crescendo a cada dia.

Um exemplo disso é a Padaria Pal-
meiras, localizada no centro de São Paulo 
e com mais de 100 anos, que comercia-
liza cerca de 2.500 pizzas no mês. Um 
dos sócios, José Manoel das Neves, conta 
que já utiliza produtos da Fleischmann 
há mais de 40 anos e que na produção 
das pizzas o que não pode faltar é o 
fermento Fleischmann. “Hoje, a padaria 
tem ampliado a oferta de diversos produtos, 
diferentemente do que ocorria no passado, 
em que essa diversidade era mais limitada. 
O consumo de pizza vem aumentando e 
reforça ainda mais o potencial do produto. 

A pizza Palmeiras é a mais procurada em nosso 
estabelecimento, com borda recheada de requei-
jão e coberta com queijo, bacon, pimentão, ovos 
e calabresa”, conta Neves.

Presente no país há mais de 80 anos, 
buscando constantemente soluções e ino-
vações para o mercado de panificação, a 
Fleischmann oferece uma solução completa 
aos pani� cadores. A farinha e fermento de 
qualidade, necessários para a produção de 
uma deliciosa massa de pizza, estão pre-
sentes no portfólio da marca. De origem 
americana, com uma trajetória de quase 
150 anos, a marca Fleischmann pertence 
ao grupo ABF - Associated British Foods -, 
um dos maiores do setor de alimentos do 
mundo e que está presente em 30 países. 
Pioneira na produção de fermentos, aditivos 
e melhoradores para o mercado de pani� ca-
ção, confeitaria e food service, a Fleischmann 
atua no Brasil há mais de 80 anos e oferece 
uma solução completa com alto padrão de 
qualidade e praticidade. Em seu portfólio, a 
marca conta com as pré-misturas para pani� -
cação que produzem uma variedade imensa 
de pães (croissant, bague� e, pão australiano, 

brioche, pão italiano, ciabata, folhados, 
pão de queijo, pão de batata e de ham-
búrguer, integrais e leves), linha de ovos 
e sobremesas (ovos inteiros, gemas, 
claras, � os de ovos, quindim e pudim 
de leite), brilhos, recheios, coberturas 
e chantillys e pré-misturas para confei-
taria (linha cakes, bolos aipim, bolos 
sabores, pão de ló, donuts e sonhos). 
www.� eischmann.com.br

 FLEISCHMANN SEMPRE PRESENTE NAS RECEITAS 
MAIS SABOROSAS DO MERCADO DE PANIFICAÇÃO 

LANÇAMENTO: DESMOLDANTE MAURI FACILITA A PRODUÇÃO DE RECEITAS
Para ampliar a linha de produtos da 

marca e facilitar ainda mais a produção 
de receitas no mercado de food service, o 
desmoldante Mauri chega para garantir 
resultados perfeitos e máxima praticida-
de no dia a dia. Com desmolde simples, 
o produto não interfere no sabor e aroma 
dos bolos e pães.

O desmoldante Mauri, comercializa-
do em embalagens de 5 litros, apresenta 
excelente desempenho: não queima e 
nem deixa residual de óleo nas formas e 
assadeiras, rende mais que óleo vegetal 
e sem perda.

Presente no Brasil desde 1995, a 

Mauri conta com fábricas nas cidades 
de Pederneiras e Sorocaba, no interior 
de São Paulo, e é reconhecida mundial-
mente pela modernidade e automatiza-
ção de sua produção. Os produtos da 
Mauri estão disponíveis nas seguintes 
categorias: fermentos, melhoradores, 
brilhos,  recheios e coberturas, creme tipo 
chantilly, misturas para bolo, misturas 
para pães. Com o objetivo de ampliar 
a oferta de produtos que facilitam o 
dia a dia nas padarias, a Mauri também 
disponibiliza ao setor a linha de ovos 
pasteurizados com gemas, claras e ovos. 
www.mauri.com.br
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CHIZZA? NO LUGAR DA MASSA DA PIZZA, APENAS PEITO DE FRANGO!
O que dá o cruzamento de 

peito de frango com pizza?
O KFC resolveu respon-

der, solucionando o problema 
de quem gosta de pizza, mas 
quer evitar carboidrato. Criou 
“chizza” - chi, de chicken (frango). 
No lugar de massa, a pizza é feita 
de peito de frango frito, bem ao 
estilo KFC. No “recheio”, queijo, 
calabresa, pimentão e molho de 
tomate.  Esta novidade só está 
disponível (por enquanto) no 
KFC das Filipinas.

PATRONI VENCE PRÊMIO EM 
RESPEITO AO ATENDIMENTO 
AO CONSUMIDOR

A Patroni, maior rede de franquia de pizzarias 
do Brasil, foi agraciada com o Prêmio Hors Concours, 
concedido pela Associação Brasileira dos Lojistas de 
Shopping, pela categoria “Respeito ao Consumidor”.

Criado em 1998, o prêmio reconhece anualmente 
os principais players do varejo de shopping centers, 
considerado tradição dentro do calendário varejista 
nacional. Vale ressaltar que apenas as empresas que são 
eleitas vencedoras por três vezes na mesma categoria 
são reconhecidas exclusivamente como Hors Concours.

Neste ano, o case de SAC (Serviço de Atendimento 
ao Cliente) da Patroni, que é direcionado e respondi-
do pelo próprio presidente da rede, Rubens Augusto 
Junior, contou também com a análise de especialistas 
que atuam no Procon. A premiação divide-se em 36 
categorias e o vencedor é eleito pelo consumidor, que 
vota na marca que mais faz parte de sua vida. A última 
edição contou com mais de 2,5 milhões de votos de 
consumidores de todo o país.

O presidente da Patroni, Rubens Augusto Junior, 
recebeu o reconhecimento durante o Prêmio Alshop, 
realizado em 18 de junho, em São Paulo. “É uma honra 
para nós sermos agraciados com este prêmio. Isso mostra 
que todo o esforço em direcionar o atendimento ao cliente 
à presidência foi válido. Buscamos a cada ano apostar 
em inovações, além de aprimorar projetos para nos des-
tacar no mercado e proporcionar o melhor atendimento 
aos nossos clientes”, � naliza Rubens Augusto Junior. 
www.patronipizza.com.br
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PIRACANJUBA VENCE 
CONCURSO DE 
QUEIJOS, NA 
CATEGORIA 
PARMESÃO

O queijo parmesão da Pi-
racanjuba conquistou o primeiro lugar, 
em sua categoria, na 41° edição do Concurso 
Nacional de Produtos Lácteos, evento in-
tegrante do Minas Láctea 2015, rea lizado 
de 14 a 16 de julho, em Juiz de Fora, MG. 
Foram avaliadas características como cor, 

textura, odor, aroma, sabor e 
consistência. “Trata-se da 

premiação mais importante 
na área de lácteos do país, 
organizada pela Epamig, 
pelo Instituto de Lati-
cínios Cândido Tostes e 

pelo Governo de Minas 
Gerais. É um importante re-

conhecimento para a nossa marca, que sempre 
priorizou qualidade e sabor”, a� rma o gerente 
da Unidade de Refrigerados da Piracanjuba, 

Cláudio Costa.
O concurso contou com a partici-

pação de mais de 50 indústrias e elegeu 
os melhores produtos do país, entre 

queijos de diversos tipos, manteiga, doce 
de leite, requeijão e, ainda, o destaque 

especial - aquele produto lácteo que ainda 
não chegou ao mercado e que possui, pelo 
menos, uma característica inovadora ou fun-
cionalidade. A avaliação criteriosa foi feita 
por cerca de 25 juízes especializados, vindos 
de universidades, serviços de inspeção e ins-
tituições de pesquisa, que puderam apontar, 
com segurança, os melhores produtos.

A marca Piracanjuba, pertencente ao 
Laticínios Bela Vista, completa 60 anos em 
2015 e é nacionalmente reconhecida pelas 
inúmeras inovações no segmento lácteo. 
Está entre as 20 marcas mais presentes nos 
lares de todo o país e é pioneira no mercado 
por lançar produtos nutritivos, como bebida 
láctea com cereais, produtos lácteos para 

pessoas com intolerância 
à lactose e queijos em 
porções individuais.

O Laticínios Bela 
Vista possui um 
portfólio com 
mais de 100 
produtos, dis-
tribuídos nas marcas Piracanjuba e Pirakids, 
comercializados em todas as regiões do 
Brasil. Com faturamento de mais de R$ 2 
bilhões e capacidade de processamento de 
4,3 milhões de litros de leite por dia, gera 
mais de 2 mil empregos diretos e possui 
três unidades fabris, localizadas em Bela 
Vista de Goiás, GO, Maravilha, SC, e Go-
vernador Valadares, MG. A empresa é uma 
das cinco maiores indústrias de laticínios 
do Brasil e vem recebendo importantes 
reconhecimentos nacionais e internacio-
nais relacionados à marca Piracanjuba, 
aos produtos e à gestão, fundamentada em 
valores sólidos, como ética, valorização das 
pessoas e responsabilidade socioambiental.
 www.piracanjuba.com.br
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SELMI LANÇA 
MACARRÃO GALO 

ESPAGUETONE 7
Pensando em alegrar os apreciadores 

das massas e tornar sua experiência gastro-
nômica ainda melhor, a Selmi - tradicional 
fabricante brasileira de alimentos - acaba 
de lançar o macarrão de sêmola Galo 
Espaguetone 7.

Mantendo sabor e qualidade tradi-
cionais da marca Galo, o produto tem 
uma nova opção de corte. Com maior 
espessura, em comparação à maioria dos 
produtos do mercado, o Espaguetone 7 
confere uma textura al dente à massa e com 
uma consistência mais � rme. O produto é 
perfeito para quem prefere essa textura e 
pode ser servido com diversos molhos. 

O Espaguetone 7 é uma extensão da 
linha de macarrão sêmola Galo, o produto 
mais tradicional da companhia. Produzido 
com 100% de farinha de trigo especial tipo 
1, a novidade mantém os níveis de qualida-
de da massa Galo que, segundo pesquisa 
feita em 2014 pela Revista Supermercado 
Moderno, é a marca mais vendida do Bra-
sil. O macarrão Galo Espaguetone 7 já está 
disponível nas prateleiras das principais 
redes de varejo do país.

São mais de 127 anos de tradição, 
conquis tando a preferência do consumi-
dor com diversos tipos de massas, farinhas 
especiais, biscoitos, bolos, bolinhos, 
mistura para bolos, além de azeite, queijo 
ralado e café – por meio das marcas Renata 
e Galo. A receita é de sucesso: matérias- 

primas selecionadas, estrutura humana 
competente, tecnologia de ponta e con-
trole rigoroso. O resultado é a produção 
de centenas de toneladas de macarrão por 
dia, sempre mantendo a receita da legítima 
massa italiana, que era seguida por Adolfo 
Selmi, o fundador da companhia, em 1887. 
A empresa possui hoje modernas fábricas 
em Sumaré, SP, e Rolândia, PR, além de 
maquinário e engenharia de produção 
de primeiro mundo - com a capacidade 
de expandir sua estrutura física, sem in-
terromper a produção. São 73 mil m2 de 
Centros de Distribuição, que  recebem 
produtos diariamente. www.selmi.com.br

SELO DE PUREZA 100% 
BÚFALO AVALIA 17 MARCAS 
DE MOZZARELLAS NO BRASIL

Está mais fáci l 
para o consumi-
dor identificar 
a verdadeira 
m o z z a r e l l a 
de búfala nas 
p r ate l e i r a s . 
P r o d u z i d o 
com rigor de pu-
reza na Itália, sem 
misturas com leite de 
vaca, este tipo de queijo ainda é adulterado por algumas 
marcas no país, que acrescentam grande quantidade de 
leite de vaca durante a fabricação dos produtos. Dessa 
forma, os produtos impuros são vendidos nos super-
mercados, sem as informações corretas no rótulo, o que 
é um direito do consumidor. As mozzarellas impuras 
também vão para os restaurantes, que compram os 
queijos misturados por serem mais baratos e informam 
em seus cardápios que é de búfala.

“A mistura do leite de búfala com o leite de vaca na 
composição do queijo não é proibida, mas deve ser indicada 
no rótulo do produto”, diz a coordenadora dos trabalhos 
do Selo de Pureza da ABCB, Maria Cecília Almeida 
Prado. Mozzarellas feitas exclusivamente com leite de 
búfala, sem adição de leite de vaca e outras substâncias, 
recebem o Selo de Pureza 100% Búfalo, da Associação 
Brasileira dos Criadores de Búfalo (ABCB). O Instituto 
Totum, organismo de certi� cação, é o responsável pelo 
gerenciamento, coordenação e � scalização do Programa 
de Pureza. Os testes de DNA realizados pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com base 
nas amostras coletadas pelo Totum, mostram que, de 
17 marcas, oito marcas atendem ao padrão de pureza 
estabelecido pela Norma Técnica do selo. As oito marcas 
consideradas puras são Bom Destino, Búfala Almeida 
Prado, Bufalíssima Natal, Búfalo D´Oeste, Búfalo Dou-
rado, Di Búfalo,   Estância Alambari e La Vera.

Nove marcas foram reprovadas nos testes de quali� -
cação, sendo que algumas utilizam em sua composição 
mais de 50% de leite de vaca, omitindo essa informação 
em seus rótulos. Con� ra as marcas reprovadas: Bianco-
la� e - 50% de leite de vaca; Brava - 10% de leite de vaca; 
Bufalat - 100% de leite de vaca; Bu� a - 5% de leite de 
vaca; La Bufalina - 70% de leite de vaca; Nacon - 1% de 
leite de vaca; Vitala� e - 5% de leite de vaca; Yema - 93% 
de leite de vaca; e Montezuma - 30% de leite de vaca.

A ABCB aconselha que o consumidor procure as 
marcas que apresentem o Selo de Pureza 10 0% Búfalo 
em suas embalagens. www.bufalo.com.br
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ASSOCIAÇÃO QUER CRIAR REGISTRO EUROPEU PARA PIZZAIOLOS
especializada que forme mestres pizzaiolos, 
verdadeiros pro� ssionais do setor”.

Segundo o projeto, a posição de 
“vanguarda” da Itália “na certificação da 
qualidade e do controle de seus produtos 
alimentares mais típicos” é mais um fator 
para “introduzir uma regulamentação da 
� gura do pizzaiolo através da criação de um 
registro especial da categoria e a instituição 
de uma patente europeia”. A ideia é que para 
obter esse registro, os aspirantes devem 
frequentar um curso reconhecido de, ao 
menos, 150 horas. Para a associação, o ideal 
é que 70 horas sejam dedicadas à prática em 
laboratório, 25 horas de língua estrangeira, 
30 horas de ciência da alimentação e 25 
horas de higiene e administração de alimen-
tos. Para Prete, “a crescente improvisação de 
operadores no setor, não formados adequada-
mente, distorce a qualidade Made in Italy”.

Ele ainda ameaçou levar a questão 
ao Parlamento Europeu, caso os italia-
nos não deem seguimento ao projeto. 
Vale lembrar que a Itália já conta com a 
Universidade da Pizza que, desde 2006, 
funciona na antiga sede da Molino Qua-
glia, em Vighizzolo d’Este, e a própria 
Amar tem cursos profissionalizantes 
para trabalhadores do setor (ANSA).  
 www.pizzaioliamar.it

A Associazione Maestri d’Arte Risto-
ratori Pizzaioli (Amar), que promove 
cursos de pro� ssionalização de pizzaio-
los, está pressionando os parlamentares 
italianos para aprovar uma lei que torne 
obrigatório os estudos para se tornar 
um chef na arte de produzir pizzas.  “A 
categoria dos pizzaiolos aguarda há muito 
tempo um adequado reconhecimento de lei, 
verdadeiramente necessário, e que precisa 
instituir a lei “Pep” - Patente Europeia de 
Pizzaiolos -, dando seguimento ao projeto 
já apresentado ao Senado”, a� rma Enzo 
Prete, presidente da Amar.

No documento que tramita no Con-
gresso, e que foi apresentado por Pietro 
Iurlaro, a� rma-se que “a preparação da 
pizza é uma arte que se divulga há séculos e 
é justo que uma tradição assim antiga possa 
perpetuar-se através de uma produção 

Pizza Quente Vapor

Prato Quente Vapor

Conserva e mantém os alimentos quentes até servir ao 
cliente. Trabalhando de forma simples e prática, com 
sistema Pass-Thru, ideal para Restaurantes e Pizzarias.

Prato Quente VaporPrato Quente Vapor

Praticidadee Sofisticação.
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Depois de muitas idas e vindas, a Yum! 
Brands, dona da Pizza Hut e do KFC no 
Brasil, parece ter finalmente encontrado 
um modelo de negócio adequado para o 
Brasil. Restaurantes menores e franquias em 
shoppings, além de sabores regionais, são 
a aposta da empresa para o país. Três anos 
depois da abertura de um escritório no país, 
a companhia está com planos de expansão 
mais agressivos e ambiciosos para as marcas 
de fast food. 

A Pizza Hut chegou ao Brasil na déca-
da de 1980, mas passou os anos seguintes 
com uma presença muito tímida. Em 2012, 
Agustin Dominguez, diretor de expansão da 
Yum!  Brands chegou ao país para � ncar o pé, 
montar um escritório e reformular o modelo 
de negócios.

Os restaurantes da marca ainda abertos 
eram grandes demais e permaneciam pratica-
mente vazios grande parte do dia, de acordo 
com o diretor. Além disso, o investimento era 
muito alto e podia ultrapassar 4 milhões de 
reais. Foi quando ele percebeu o potencial dos 
shoppings centers e criou o modelo Express, 
pensado especialmente para o país. Com 
um tamanho e investimento reduzidos, as 
lojas tinham � uxo o dia todo e faturamento 
praticamente igual ao de restaurantes maiores.

Com esse modelo, “o consumidor brasilei-
ro mudou sua relação com a Pizza Hut”, disse 
Dominguez. Antes, cerca de 80% do � uxo 
era no horário do jantar. Hoje, o almoço 
chega a corresponder a até 60% das vendas 
em algumas unidades. A empresa passou a 
abrir 30 lojas Express todo ano, ao invés das 
2 unidades por ano até então. Até 2018, o 
plano é abrir 100 novas unidades por ano, 

disse Dominguez.
O segundo foco de expansão são as lojas 

Super Delco, uma unidade de rua menor 
que os restaurantes tradicionais. Ainda con-
centrado no eixo São Paulo-Rio de Janeiro, o 
objetivo é expandir esse modelo para cidades 
como Macapá, Belo Horizonte e Cuiabá, diz 
o diretor.

Ainda que o modelo de negócios para a 
Pizza Hut tenha sido bastante modi� cado, o 
cardápio sofreu poucas alterações, diz Do-
minguez. A massa Pan, mais alta e calórica, 
é o prato-chefe da pizzaria. Mesmo assim, o 
cardápio brasileiro tem suas particularidades. 
Por aqui, a pizza é montada na hora e a mas-

 PIZZA HUT TÊM PLANOS DE EXPANSÃO AGRESSIVOS NO BRASIL

sa, feita todo dia, diferente do que acontece 
nos Estados Unidos, onde o prato é apenas 
requentado. Outra diferença é que o brasilei-
ro prefere pedir uma fatia de pizza ao invés de 
uma brotinho. Por isso, alguns restaurantes 
oferecem um Slice Bar, para montar sua 
própria seleção de fatias.  Também há sabores 
exclusivos. No Nordeste, faz sucesso a pizza 
de carne seca e, em São Paulo, foi criada a de 
frango com Catupiry.

Sobre a concorrência com outras pizza-
rias, Dominguez fala que “não queremos cair 
na armadilha de ser como os outros. O consumi-
dor gosta da massa Pan e escolhe a Pizza Hut 
justamente porque é diferente”.

APLICATIVO PERMITE PEDIR PIZZA SEM INTERNET
Os smartphones facilitaram em muito a 

vida das pessoas. Porém, quando o assunto 
é falta de internet, os usuários tendem a � car 
irritados, já que grande parte dos aplicativos 
precisam estar conectados para funcionarem.

Para resolver esse problema, pelo menos 
no caso de pedido de pizza, foi criado o 
99Pizzas, um aplicativo para pedidos de pizzas 
que não precisa do acesso à internet. Isso é 
possível porque a empresa desenvolveu uma 

tecnologia que faz ligações automáticas para 
as pizzarias e garante que os pedidos serão 
preparados e entregues aos clientes.

Com o sistema criado, as pizzarias 
podem, elas mesmas, solicitar o cadastro 
pelo site do 99Pizzas, independente de onde 
estejam localizadas. Já o cliente deve apenas 
escolher uma pizzaria próxima, o sabor de-
sejado e de� nir o endereço. O pagame nto 
é feito ao entregador. www.99pizzas.com.br
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PIZZA DE OVOMALTINE E PACOTINHO DE DOCINHOS 
SÃO OS FAVORITOS DOS PEQUENOS

Sempre atenta às formas de consu-
mo contemporâneas, a Mercearia Anos 
30, de Curitiba, PR, também pensa nos 
pequenos consumidores e, por isso, 
prepara com ca-

rinho uma “lembrancinha” para aqueles que 
frequentam a pizzaria com seus familiares, 
além dos sabores doces que conquistam esse 
público quase sem esforço.

A pizza de Ovomaltine é uma das queri-
dinhas das crianças. Não há quem 

resista a uma massa de choco-
late coberta por mais uma 

camada do doce, tipo 
blend, salpicada com o 

clássico achocolatado 
crocante. Ao � nal da 
refeição em família, 
elas ainda ganham 
um pacotinho com 

doces sortidos para degustar no caminho 
de casa.

A Pizzaria Mercearia Anos 30 já está 
no mercado curitibano há 17 anos. O 
estabelecimento, que se caracteriza pela 
decoração dos anos 30, é reconhecido 
como o melhor rodízio de pizza de Curi-
tiba. Com mais de 70 sabores diferentes, 
além do rodízio é oferecido aos clientes o 
serviço à la carte e outros produtos, como 
calzones, mini churros, azeites artesanais 
aromatizados, cervejas  premium e uma 
seleta carta de vinhos. www.anos30.com.br
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PIZZARIAWEB APOSTA EM 
PLATAFORMA DE CUPONS DE 
DESCONTOS DE PIZZARIAS PARA 
GANHAR ATRAÇÃO

A PizzariaWeb nasceu com o objetivo 
de ser o marketplace ideal para o segmento 
de pizzarias, unindo o consumidor aos 
melhores e mais próximos estabelecimentos 
de sua região. E com o diferencial de que 
os restaurantes parceiros podem oferecer 
cupons promocionais aos consumidores, 
tornando o site mais atrativo. Basta resgatar 
o código na web e validar no momento da 
ligação. Lançado em janeiro de 2015, o site 
da PizzariaWeb já conta com mais de 200 
opções de pizzarias e 1.500 usuários cadas-
trados. São mais de 70 mil acessos mensais 
ao site e crescimento de 12% ao mês.

O site funciona como um modelo de 
plataforma de cupons de desconto para de-
livery, que são resgatados através da geração 
de um código e informados ao atendente 

no ato da ligação. Em 
comparação com os 
modelos de compras 
coletivas existentes no 
mercado, o diferencial 
da PizzariaWeb é a pos-
sibilidade de geração 
do código de desconto 
imediatamente, sem 
que a oferta precise 
atingir um número mí-
nimo de pessoas.

Através de um plano de assinatura � xo, 
o dono da pizzaria pode cadastrar seu es-
tabelecimento, cardápio e oferecer cupons 
promocionais, além de destacar o restauran-
te entre os primeiros da página.

Os planos mensais variam de R$ 59,90 

Jean Bernardo (Fundador PizzariaWeb)

PATRONI APRESENTA OPERAÇÃO DE NOVO 
MODELO DE NEGÓCIO COMPACTO 

A Patroni, maior rede de pizzarias do 
Brasil, decidiu apostar em um modelo de ne-
gócio compacto, chamado Patroni Expresso, 
desenvolvido para ser implantado em locais 
que possuem alta movimentação de pessoas, 

favorecendo a compra por impulso. A no-
vidade foi apresentada ao público durante 
a ABF Franchising Expo 2015, realizada de 
24 a 27 de junho, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. 

O modelo compacto é perfeito aos que 
possuem até R$ 150 mil para investir, valor 
aquém dos R$ 400 mil necessários para a 
implantação de uma loja Patroni Classic, 
destinada ao público das classes C e D, 
ou dos R$ 450 mil para uma loja Patroni 
Premium, com foco nas classes A e B. O 
cardápio é composto pelas famosas pizzas, 
servidas em pedaços, além de cachorro 
quente, lanches na ciaba� a, coxinha, pão de 
queijo, sorvetes, café, sucos e refrigerantes. 

 “Além de oferecer uma nova opção de 
investimento, buscamos alterativas para 
que a franquia possa expandir a atuação 
no mercado e implantar unidades fora de 
shopping centers, onde já opera por meio das 
192 unidades espalhadas pelo Brasil. Com 
isso, o modelo Expresso pode ser inserido em 

locais que possuem ampla movimentação de 
pessoas, como ruas, estádios de futebol, estações 
de metrô, centros empresariais, casas de show e 
outras alternativas. Neste primeiro momento, 
as praças de São Paulo e Rio de Janeiro são 
mais atrativas para receber uma unidade neste 
formato, mas estamos abertos às propostas 
para todos os estados”, explica o presidente 
da Patroni, Rubens Augusto Junior. 

Para o ano de 2015, a Patroni conta 
com um plano de expansão agressivo, 
visando a implantação de 95 unidades, 
sendo 50 no modelo Expresso e 45 entre 
os formatos Classic e Premium. A rede 
faturou R$ 335 milhões em 2014 e planeja 
um crescimento de 20% para este ano. 
www.patronipizza.com.br

a R$ 149,90 pelo aluguel do espaço de 
anúncio no site, sem taxas adicionais. A 
plataforma não intermedia os pedidos. Ela 
apenas conecta o consumidor com o esta-
belecimento, que faz o pedido por telefone. 
www.pizzariaweb.com.br

Fabricado em material totalmente reciclável e biodegradável,
o Pega-Pet® foi criado para facilitar o transporte de garrafas
PET e pode ser personalizado com a sua marca. Ideal para
pizzarias, restaurantes, padarias e serviços de entrega.

Uma alternativa às sacolas plásticas.
Uma opção pela sustentabilidade.

/pegapet
Fabricação exclusiva: BRgreen Ind. e Com. de Embalagens
Tels.: 11 94997.1717 / 94568.7447 · www.pegapet.com.br

Sua marcaaqui!
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 23º EDIÇÃO DO CONPIZZA DELIVERY BRASIL PROMOVEU 
NETWORK ENTRE EMPRESÁRIOS DO SETOR 

PROGRAMA PAPO DE PIZZA
 Agora, a troca de experiências 

também é virtual. O próximo Papo de 
Pizza irá reunir empresários para falar 
um pouco mais sobre suas inovações 
e como as colocaram em prática.  O 
programa Papo de Pizza é organizado 
e apresentado pelos diretores da Adec 
Gestores, e é transmitido periodica-
mente pela internet. Você pode � car de 
olho de qualquer lugar, através do seu 
laptop, tablet ou, até mesmo, em seu 

smartphone (IOS ou Android). No último 
programa, exibido no dia 25 de agosto, o 
tema foi À Moda da Casa, onde renomados 
e premiados chefs pizzaiolos deram dicas, 
sugestões e contaram segredos de receitas 
e de negócios. 

Não percam os próximos! Para se 
inscrever é super simples. Entre no site 
www.adecgestores.com.br/papodepizza/ e 
não perca nenhum programa!

Ah! E vocês também podem ver os 

Foi a vez de São Bernardo do Campo, 
SP, receber o Delivery Brasil ConPizza, 
organizado pela Adec Gestores com o 
apoio da Associação Pizzarias Unidas. 
A 23º edição, que aconteceu no dia 26 
de agosto, foi um sucesso. O projeto que 
promove a integração entre os empresá-
rios, oportunidade de novos negócios e 
parcerias, tem mais participantes a cada 
edição. “O setor é um dos que mais tem 
crescido nos últimos anos, isso faz com que 
novos postos de trabalhos sejam abertos, por 
isso encontros como este são importantes”, 

a� rma Adilson Barboza, diretor da Adec 
Gestores.

As cerca de 36.000 pizzarias no Brasil, 
apenas no Estado de São de Paulo são 11 
mil, somam uma venda diária de 572 mil 
pizzas. Ao ano, o mercado tem faturado 
R$ 22,680 bilhões. (Dados: Associação 
Pizzarias Unidas).

Os empresários tiveram outro olhar de 
como gerenciar os negócios, estratégias de 
divulgação e marketing entre outros temas. 
“A troca de informações, ideias apresentadas 
e compartilhadas dão aos participantes um 

olhar mais profundo e uma nova visão 
sobre o mercado”, completa Adilson 
Barboza. Além da troca de informações 
e expe riências, durante o intervalo os 
participantes puderam degustar deli-
ciosas pizzas de diversos sabores, feitas 
pelo renomado chef Sudário Silva. “Não 
trocamos apenas informações, também 
trocamos receitas”, brinca Adilson. 

outros programas no Facebook da Adec 
e no canal do Youtube. É só procurar por 
Papo de Pizza. 

Fabricado em material totalmente reciclável e biodegradável,
o Pega-Pet® foi criado para facilitar o transporte de garrafas
PET e pode ser personalizado com a sua marca. Ideal para
pizzarias, restaurantes, padarias e serviços de entrega.

Uma alternativa às sacolas plásticas.
Uma opção pela sustentabilidade.

/pegapet
Fabricação exclusiva: BRgreen Ind. e Com. de Embalagens
Tels.: 11 94997.1717 / 94568.7447 · www.pegapet.com.br

Sua marcaaqui!
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SBA RRO É A NOVIDADE DO MÊS NO MOOCA PLAZA SHOPPING

Uma das mais famosas redes de restau-
rantes italianos no mundo, a norte-ameri-
cana Sbarro, aterrissou na capital paulista 
com a sua primeira loja no Mooca Plaza 
Shopping.

Dentre as opções servidas estão as tra-
dicionais de Mozzarella, queijo com tomate 
e cebola, Pepperoni, Mushroom (deliciosos 
champignons com mozzarella derretida e 
um saboroso molho de tomate) e Havaiana. 
O restaurante oferece ainda outros tipos de 
sabores e opções de alimentação. Para os 
vegetarianos, por exemplo, as opções de 
saladas da Sbarro fazem o maior sucesso 
e estão disponíveis em duas formas: a já 
conhecida Caesar salad e a Garden salad, 
que compõe um mix de alfaces com pepino, 
tomate e croutons. Além disso, o espaço 
possui um bu� et com diversas opções sau-
dáveis onde são servidos diariamente pratos 
frescos, sides e strombolis.

A Sbarro, LLC, é uma cadeia de pizzarias 
especializada na venda de pizzas a moda no-
va-iorquina,  em pedaços, e outros pratos da 
culinária ítalo-americana. Foi fundada em 
1956, por Gennaro e Carmela Sbarro, um 
casal de imigrantes vindo de Napoli. Inicial-
mente era uma salumeria (palavra italiana 
que diz respeito à tradição milenar do pre-
paro de produtos derivados da carne do por-
co), que se tornou famosa por comercializar 
produtos frescos de qualidade por preços 
interessantes. Em 1970, abriu sua primeira 
loja em shopping, no Brooklyn’s Kings Plaza 
Shopping. Em 2007, foi adquirida pela com-
panhia de investimentos MidOcean Part-
ners. Possui cerca de 800 unidades em 33 
países. Todas as suas lojas são em shoppings, 
aeroportos, áreas de serviços e campus 
universitário; tem até unidades no Pentá-
gono, em bases navais americanas e casinos! 
www.sbarro.com

PIZZA HUT SÃO PAULO OFERECE CARTÃO FIDELIDADE PARA AMANTES DE PIZZA
A Pizza Hut São Paulo 

modernizou o seu Cartão 
Fidelidade exclusivo para os 
apaixonados pela pizza mais 
famosa do mundo: o cartão 
Clube. 

Ao adquirir o cartão, o 

cliente ganha um crédito de uma 
bebida, acompanhamentos e 
sobremesas.

 “O cartão � delidade existe 
há 12 anos e faz muito sucesso. 
Já temos mais de 250 mil adep-
tos ao nosso Clube. O objetivo 

é aproximar o consumidor da marca e 
proporcionar vantagens para que ele 
desfrute de suas pizzas favoritas, além 
de experimentar novos sabores”, conta 
Jorge Aguirre, franqueado responsável 
pela Pizza Hut na Grande São Paulo. 
www.pizzahut.com.br/sp/promocoes
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EMPRESÁRIA CRIA DRIVE THRU DE PIZZA PARA LANCHAS EM BRASÍLIA
Você para o carro na � la, faz o pedido, 

paga e retira o lanche. Tudo de dentro do 
carro, ok? Serviço de drive thru para lancho-
netes é algo comum nas grandes cidades, 
mas uma jornalista de Brasília resolveu 
investir em um negócio semelhante só que 
às margens do Lago Paranoá. Isso Mesmo. 
Luciana Collares e seu pai, Cloves de Holan-
da, se uniram para montar um drive thru para 
lanchas, em um dos cartões postais da Ca-
pital. Com a iniciativa, quem estiver dando 
uma volta de embarcação no lago pode fazer 
o pedido e retirar sem ter que desembarcar. 
O serviço funciona em um píer, localizado 
em um condomínio, no Lago Sul.

O negócio inovador começou em janei-
ro de 2014, quando Luciana tinha uma só-
cia, que precisou deixar o projeto. No lugar, 
entrou o próprio pai, que trabalhou toda a 
vida como comerciante. Cada pizza, com 
receita própria, feita com molho artesanal, 
criada por um chef contratado especialmen-
te para a tarefa, custa R$ 40 para entrega nas 
lanchas. Dentro do pequeno restaurante, 
onde os clientes se servem no balcão, cada 
fatia custa R$ 7.

Além das entregas feitas nas lanchas, 
com pedidos feitos por telefone, a Pizza ‘n 
Roll vende também pizzas em fatias na loja 
física, localizada a poucos metros do píer, de 
onde são feitas as entregas para os clientes a 
bordo de veículos náuticos.

“Alugamos o espaço para montar uma 
pizzaria e, como era próximo ao lago, veio a 
ideia de um drive thru para lanchas. A ideia 
era boa, porém arriscada. Mesmo assim, resol-
vemos arriscar”.

Para administrar melhor e evitar pos-
síveis problemas com a condução do novo 
negócio, Luciana procurou orientação do 
Sebrae-DF e fez um curso voltado a em-
preendedores, o que ajudou a otimizar a 
produção e a treinar os funcionários. Em 
negócios como o de Luciana e Cloves, o 
estudo de viabilidade e planejamento de 
negócio estão entre os itens que devem ser 
realizados por empreendedores, avalia Flá-
via Firme, gerente da unidade de Inovação 
e Tecnologia do Sebrae-DF.

Quando um produto é inovador, existe 
a sensação de que tudo está dando certo 
quando ele começa a funcionar. Mas toda 

empresa tem um tempo útil de vida. É pre-
ciso pensar se o negócio vai durar quando 
deixar de ser uma novidade. Em seis meses 
de funcionamento, a empresária conta que 
aprendeu sobre o per� l de seus clientes, 
tanto que adaptou os dias em que a pizzaria 
atende ao público.

 “Curiosamente, não abrimos às sextas-fei-
ras. É que os moradores do condomínio onde 
� ca a loja costumam sair para outros lugares 
nesse dia, por isso não temos movimento”, co-
menta Luciana. Sábados e domingos são os 
dias de maior venda, de acordo com Lucia-
na. Em cada dia do � m de semana, chegam a 
ser produzidas 50 pizzas, de acordo com ela. 
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ELEFANTE INOVA COM LANÇAMENTO DA LINHA SABORES
A marca Elefante acaba de lançar 

a linha Elefante Sabores, um produto 
preparado à base de tomates nas versões 
Cebola e Alho, Louro e Ervas Finas. O 
atomatado oferece a mesma consistência 
do Elefante tradicional e traz mais prati-
cidade aos consumidores, pois contém 
temperos utilizados nas receitas do dia 
a dia. Os produtos estão à venda em 
supermercados de todo o Brasil. 

Elefante Sabores na versão Ce-
bola e Alho está disponível em em-
balagem de 340g e a versão Louro e 
Ervas Finas em embalagem de 130g. 
A novidade complementa o portfólio 
de Elefante, produzido com tomates 
selecionados, sem pele e sem semen-
tes, que dão origem ao extrato de 
tomate preferido dos lares brasileiros 
há mais de 70 anos. Elefante tradicio-
nal é um extrato e como tal contém 
apenas tomate, açúcar e sal, ou seja, 
não contém conservantes e nem 
corantes. É um ingrediente que dá 

toque especial em molhos, carnes e 
refogados, entre outras preparações. 
A linha Elefante agrega cor, sabor e 
consistência cremosa com apenas 16 
kcal/porção (2 colheres de sopa ou 
30g), tem licopeno (naturalmente 
presente no tomate) e, ainda, vita-
minas e baixo teor de sódio.

A marca Elefante, da Cargill, 
é líder absoluta no segmento de 
extratos de tomate. Desde a década 
de 40, vem conquistando o cora-
ção e o paladar dos consumidores. 
Elefante é sinônimo de categoria e 
seu mascote, o Jotalhão, fortalece 
o reconhecimento e confiança da 
marca. Além de Elefante Sabores, a 
marca conta também com o extrato 
de tomate Elefante em quatro emba-
lagens: latas de 340g e 130g e sachê 
de 190g. Para o food service, Elefante 
pode ser encontrado em latas de 
850g e 4,08kg e cartonado de 1,1 kg. 
www.cargill.com.br

NO IRÃ, MCDONALD’S 
É MASH DONALD’S E 
PIZZA HUT É PIZZA HAT

Se um dia você visitar Teerã, capital do 
Irã, poderá andar pelas ruas e, de repente, 
reconhecer de longe um “M” dourado. 
Lá, você poderá comer hambúrguer e 
batata-frita.

Mas  não.  Você não estará  no 
McDonald’s. E sim no Mash Donald’s.

Você também poderá comer uma pizza 
no Pizza Hat (quase: não é Pizza Hut).

Em Teerã, diversas redes de fast food 
americanas ganharam versões locais. Essas 
marcas copiam sem muita discrição as 
marcas dos EUA. Segundo o Iran Times, 
sanções econômicas americanas impedi-
ram que essas empresas entrassem no país. 
Mas a “criatividade local” (ou desonesti-
dade?)  tratou de resolver esse problema, 
de forma razoavelmente fácil, já que o Irã 

não é membro da International Copyright 
Convention. Não há necessidade, no país, 
de registrar patentes, marcas e copyrights.  
Daí o total desprendimento de Mash Do-
nald’s e outros em copiar outras marcas e 
não temer um processo. O Starbuck’s, por 
exemplo, já tentou processar sua versão 
iraniana, sem sucesso.
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PIZZA HUT RIO DE JANEIRO OFERECE 
SISTEMA DE BUFFET SELF SERVICE

uma opção completa de alimentação, com grande variedade 
de pizzas, saladas e molhos. A novidade facilita o dia a dia 
por ser uma opção rápida, prática, além de deliciosa. Os 
consumidores poderão experimentar seis receitas de pizzas, 

Embalagens Edição Comemorativa 110 anos
exclusivas para o estado de São Paulo.

Desde que iniciamos nossa história temos pessoas como você ao nosso lado.
São 110 anos de uma parceria que ajudou a construir nossa tradição.

É por isso que esta festa também é sua. Comemore conosco!

Pensando em oferecer praticidade e opções deliciosas para 
agradar o público também no horário do almoço, a Pizza Hut Rio 
de Janeiro está com uma novidade: um sistema de bu� et com a 
qualidade Pizza Hut, reconhecida internacionalmente, e preços 
acessíveis. De segunda- feira a domingo, o Bu� et Pizza Hut traz 

que podem ser acompanhadas de saladas e molhos exclusivos. 
O serviço  Bu� et Pizza Hut funciona  das 12h00 às 14h30; nos 
dias de semana custa  R$19,90 e, no sábado e domingo, R$24,90.

Os restaurantes participantes: Barra da Tijuca (menos aos 
domingos), Norte Shopping, Américas Shopping. 


