


História
A PMG é uma Atacadista de alimentos e bebidas especializada em atender estabeleci-
mentos como Pizzarias, panificadoras, churrascarias, esfiharias, cozinhas industriais, 
restaurantes, supermercados, fast food, hospitais, lanchonetes, bares, casas noturnas 
e similares desde 1995. São mais de 25 anos de trabalho visando a excelência no 
atendimento e especialmente ao respeito dedicado aos clientes.
A PMG tem parcerias com empresas de grande porte e das mais conceituadas no 
segmento. Oferecemos uma variedade de mais de 1500 itens de produtos da mais 
alta qualidade para atender às necessidades de nossos clientes. Além disso, estamos 
sempre atentos às novidades do mercado para oferecermos sempre um atendimento 
diferenciado.
Atualmente atendemos mais de 20000 clientes espalhados pela grande São Paulo, 
litoral e interior do estado. Contamos com uma equipe de mais de 400 profissionais 
de vendas externas e internas altamente capacitados para oferecer aos nossos clientes, 
além de preços imbatíveis, o que há de melhor em produtos e entregas. Contamos com 
uma ampla estrutura, alta capacidade de estocagem e frota de mais de 280 veículos 
refrigerados.
Atender aos nossos clientes com profissionalismo, dedicação e máxima eficiência. Isso 
faz da PMG uma empresa diferenciada, única e plenamente sintonizada com as neces-
sidades do mercado. 

Missão
Nossa missão é atender nossos clientes com profissionalismo, dedicação e máxima 
eficiência.

Visão
Estar entre as principais redes de atacadista do mercado e ser referência de excelência 
em vendas e serviços.

Valores
Responsabilidade, comprometimento, credibilidade e crescimento. 



Sumário
PMG          03

Alfama        04 

Camil         07 

Ekma         10 

Fricasa        13 

PMG          16

Informações do Setor      19 

Cliente PMG       22 

Depoimentos       24 



03



Com a linha de produtos Alfama você tem um grande aliado dentro de 
sua cozinha, ganhando praticidade, diminuindo custos e melhorando 

seus resultados.

Ganhe tempo para focar em seus clientes e negócio.
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A LINHA CERTA PARA 

PROFISSIONAIS

Camil é o melhor parceiro
para crescer com você.

Desenhado especialmente para Food com tamanhos 

e receitas adaptadas às necessidades das cozinhas 

profissionais e aos rígidos padrões de qualidade.

CAMIL.COM.BR / SAC - 0800 01 33300 /camilnamesa camilvideos/camilbrasil

AF_29042021_AN_FOOD_SERVICE_PMG_150x210mm.indd   1 4/29/21   12:34 PM
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Portfólio 
mais completo 
de grãos

Receitas testadas 
e aprovadas pelo
time da Cozinha
Experimental Camil

Qualidade Camil 
em uma linha 
exclusiva para 
profi ssionais

Grãos nobres
selecionados
eletronicamente

CAMIL.COM.BR
/camilbrasil /camilnamesa camilvideos

A LINHA CERTA PARA 
PROFISSIONAIS

Portfólio completo, especialmente desenvolvido para atender às 
necessidades das cozinhas pro�ssionais e seus padrões 

de qualidade, em soluções para as diversas ocasiões de consumo, 
aliando conveniência, saudabilidade e inovação.

AF_29042021_AN_FOOD_SERVICE_PMG_150x210mm.indd   2 5/6/21   10:24 AM
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Siga a PMG nas redes sociais e fique por 
dentro de tudo isso e muito mais!!!
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Informações do Setor
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Sucesso na cozinha: a tendência da “gourmetização”

Atualmente, é cada vez mais comum encontrar 
cardápios com a palavra gourmet entre as suas 
especialidades. Pipocas, cachorros-quentes, 
hamburgueres e, até mesmo, docinhos 
de festa. Estes e muitos outros itens bem 
tradicionais foram atingidos pelo fenômeno da 
“gourmetização”.

O que é uma comida gourmet?

São refeições preparadas com ingredientes 
selecionados e de forma mais  elaborada, a 
fim de ter um sabor diferenciado e de extrema 
qualidade e uma apresentação impecável. O 
termo francês atualmente está atrelado ao 
conceito de “alta cozinha”.

Em linhas gerais, a culinária gourmet não foi 
criada nem para saciar a fome e nem para 
ser apenas um prato luxuoso em pequenas 
quantidades. Sua função é oferecer uma 
experiência única ao usuário. Um misto de sabor, 
apresentação, temperos, cores e cheiro.
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Gourmet x Premium
 
É muito comum que as pessoas confundam 
os dois termos ou os usem como similares, 
o que não ocorre. O gourmet se refere à 
transformação de alimentos básicos, como 
comidas de rua, em itens mais refinados. Com 
uma apresentação mais bonita e ingredientes 
com mais qualidade.

Já os produtos premium possuem um alto valor 
agregado com diferenciais de inovação. Eles 
normalmente possuem um preço maior que 
seus similares por serem raros, terem uma 
tradição ou proporcionarem uma experiência 
diferenciada ao cliente.

O fato é que o gourmet é uma tendência. No 
Brasil, está mais fácil encontrar esses produtos 
com um preço mais acessível. 
Isto porque muitos estão começando a produzir 
em casa e revender por um preço mais baixo 
que o dos restaurantes.
Há alguns anos eram impensável uma festa 
junina com milho fora da espiga, cachorro-
quente com queijo gratinado e pipoca de 
leite ninho com Nutella. Hoje, isso ocorre e é 
um fenômeno graças a esse novo período que 
estamos    vivenciando.

Alimentação consciente: a importância de 
conhecer a origem dos alimentos!

“Nós somos o que comemos”, é o que escutamos 
desde sempre, e na realidade, a maneira
como as pessoas se alimentam influencia sim 

O gourmet 
se refere à 

transformação de 
alimentos básicos, 
como comidas de 
rua, em itens mais 

refinados. 
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na sua qualidade de vida. Nos últimos anos, 
a medicina deixou cada vez mais claro que 
hábitos alimentares são a causa ou a salvação 
para diversas doenças, desde diabetes até outras 
doenças auto imunes, por isso é cada vez mais 
comum ouvir falar de Alimentação consciente, ou 
Consumo Responsável.

O consumo responsável favorece a saúde, gera 
menos impacto ambiental e promove o comércio 
justo. Saber a origem dos alimentos que comemos, 
sua sazonalidade e a forma como são produzidos 
é fundamental. É importante incorporar quatro 
instâncias para uma alimentação saudável: 
conhecer, comprar, cozinhar e comer.

É necessário conhecer de onde vem os alimentos 
em que estamos nutrindo o nosso corpo todos 
os dias, para isso temos de estar atentos ao 
que compramos e onde compramos. A PMG se 

encarrega de encontrar os melhores produtores, 
e de selecionar os melhores ingredientes para 
que nossos produtos sejam não apenas fonte de 
energia, mas também de saúde e de prazer para 
nossos clientes.

Depois de selecionar com cautela nossos 
produtos, é hora de preparar a refeição, para 
essa instância recomendamos que a comida 
seja manuseada com devida higiene, cuidado 
e respeito. Para garantir que o resultado seja 
satisfatório, recomendamos que se tempere de 
maneira equilibrada e que toda refeição seja 
preparada com amor.

Uma vez pronta a refeição, sugerimos que 
tome um tempo para saborear cada mordida, e 
queesse momento seja um momento de deleite, 
preferencialmente compartilhado com algum 
ente querido!
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Tocco Delivery: os melhores pratos você encontra aqui

Na Tocco Delivery, são 30 opções de pratos dispo-
níveis no cardápio para você provar sem medo.
Edson de Jesus Cesário é dono desse estabeleci-
mento que fica localizado em São Paulo e garante 
que todos os ingredientes são selecionados para 
compor os melhores sabores de seus alimentos.
“Trabalhamos com as melhores marcas do merca-
do”, garante o proprietário.
O empreendimento, que está há 25 anos no mer-
cado, foi fundado por Paulo Ramos e oferece aos 
clientes e amigos uma ampla e deliciosa varieda-
de de pratos feitos com ingredientes de altíssima 
qualidade por um preço acessível.

Cuidado com os produtos

Todos os alimentos são feitos com ingredientes se-
lecionados e de qualidade, além de acompanha-
mentos diferenciados para dar um toque a mais 
no sabor e complementar o paladar.
Segundo Edson, o estabelecimento atende cerca 
de 200 pessoas por mês e  toda a equipe toma o 
máximo de cuidado em cada etapa do processo 

para que os clientes saiam do estabelecimento felizes 
e satisfeitos.
Os ingredientes são armazenados em lugares com 
temperaturas adequadas, seguindo todas as orienta-
ções da vigilância sanitária.
Sinônimo de sucesso, a “Tocco Delivery” tem como 
diferenciais: o cuidado com os alimentos, a qualidade 
dos produtos e o melhor custo-benefício do mercado.
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Tradição e Inovação, experimente a união dos dois mundos!

Fundada por Givanildo Almeida e Rafael Hirami 
no ano de 2012, buscamos fornecer o melhor 
atendimento ao cliente, desde a nossa excelente 
qualidade em produção como massa de fermen-
tação lenta, brindar um baixo tempo de entrega, 
até mesmo um cardápio vegano e diferenciado. 
Investimos também em plataformas tecnoló-
gicas, como Ifood, Rappi, Uber, Goomer App, 
Google Ads. E para facilitar a interação com 
nossos clientes em avaliação, utilizamos das 
redes sociais, onde podem ter acesso a combos 
promocionais, desta maneira conquistamos a 
fidelidade do cliente e entregamos um serviço 
de excelência, contando até mesmo com atendi-
mentos Bilíngue.
Pensando também em pautas sociais, nossa em-
presa realiza projetos sociais em comunidades, 
buscando priorizar a sustentabilidade e promo-
vendo a reciclagem.
Para garantir a qualidade de nossos aproxima-
dos 70 pratos/pizzas e 20 variantes de bebidas, 
utilizamos de marcas selecionadas que são 
usadas e padronizadas desde a fundação da em-
presa, os produtos são estocados em sua devida 
temperatura e conforme os padrões daAnvisa 
para manter a qualidade e higiene do mesmo.
Desde a fundação da empresa, prezamos por 
um serviço diferenciado, investimos em cursos 

profissionalizantes e pesquisas, graças a isso, hoje 
atendemos cerca de 3 mil clientes.
Desde já agradecemos um dos maiores fornecedo-
res do Brasil, o PMG laticinios.  
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