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Quem Somos Sumário

A PMG é uma Atacadista de alimentos e bebidas especializada 
em atender estabelecimentos como pizzarias, panificadoras,  
churrascarias, esfiharias, cozinhas industriais, restaurantes, su-
permercados, fast food, hospitais, lanchonetes, bares, casas no-
turnas e similares desde 1995.  São mais de 25 anos de trabalho 
visando a excelência no atendimento e especialmente ao respeito 
dedicado ao clientes. 

A PMG tem parcerias com empresas de grande porte e das mais 
conceituadas no segmento. Oferecemos uma variedade de mais 
de 1.700 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 20.000 estabelecimentos 
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 veí-
culos refrigerados.

Atender aos nossos clientes com profissionalismo, 
dedicação e máxima eficiência. Isso faz da PMG uma 
empresa diferenciada, única e plenamente sintonizada 

com  as  necessidades   do   mercado.

Belarina Alimentos

Frigorífico Alfama

J. Macêdo Alimentos

Camil Alimentos

Kraft Heinz
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Experimente

Café
Sabor que transforma.
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Ingredientes
Molho
• 3 colheres (sopa) de azeite de oliva;
• 1 colher (sopa) de vinagre;
•  2 colheres (chá) de hortelã picada;
• Sal a gosto.

Salada
• 1 embalagem de grão-de-bico Pronto CAMIL; 
• Meia cebola roxa pequena picada;
• 1 cenoura pequena ralada no ralo grosso;
• 1 lata de Atum Sólido COQUEIRO escorrido;
• 3 folhas grandes de alface rasgadas;
• 9 tomates cereja cortados ao meio.

Salada no pote  
de grão de bico  
com atum

Tempo
de preparo
15 min.

Rendimento
3 potes - 300ml

Modo de Preparo
Molho
•  1 - Em uma tigela pequena coloque o azeite,  

o vinagre, a hortelã, o sal e misture até ficar 
homogêneo.

Salada
•  2 - Em uma tigela coloque o grão-de-bico  

Pronto CAMIL, a cebola roxa e misture. Reserve.

Montagem
•  3 - Distribua o molho entre 3 potes de vidros 

(capacidade 300 ml).
•  4 - Faça camadas distribuindo nos potes os 

ingredientes da seguinte forma: molho, cenoura, 
Atum Sólido COQUEIRO, alface, tomate, grão-
de-bico Pronto CAMIL reservado e alface.

•  5 - Tampe o pote e leve à geladeira até o 
momento de servir.

/coqueirooficial /coqueirooficial /coqueirooficial/www.coqueiro.com.br
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Capacidade
da xícara

200 ml

Tempo
de preparo

20 min.

Tempo
de descanso

10 hrs

Tempo
de forno
50 min.

Tempo
total

11h10 min.

Rendimento

20 unidades

Quindim
Ingredientes

• 1 pacote de coco seco ralado (100 g);
•  1 xícara (chá) de água quente para hidratar  

o coco (200 ml);
•  2 e meia xícaras (chá) de Açúcar Granulado  

União Doçúcar (475 g);
•  1 e meia xícara (chá) de água (300 ml); 
•  1 colher (sopa) de manteiga (20 g);
•  15 gemas peneiradas (300 g).

Para untar e polvilhar:
• Manteiga sem sal; 
• Açúcar Refinado União.

•  1 - Em uma tigela, coloque o coco ralado e adicione a água 
fervente para hidratar. Reserve; 

•  2 - Em uma panela, adicione o Açúcar Granulado União 
Doçúcar com a água, mexa até dissolver os cristais, pare 
de mexer e cozinhe até obter uma calda em ponto de fio 
forte (110°C); 

•  3 - Retire do fogo e sem mexer junte a manteiga e reserve 
até esfriar;

•  4 - Em seguida, acrescente o coco reservado, as gemas 
peneiradas e misture bem. Cubra e reserve na geladeira  
de um dia para outro, ou no mínimo por 10 horas; 

•  5 - Preaqueça o forno a (180°C). Unte e polvilhe com 
Açúcar Refinado União 20 forminhas para quindim  
(6 cm de diâmetro). Reserve; 

• 6 - Divida a massa nas forminhas reservadas;
•  7 - Asse em banho-maria, em forno preaquecido por  

1 hora ou até os quindins estarem firmes e ligeiramente 
dourados; 

• 8 - Retire do forno e desenforme morno; 
•  9 - Sirva em temperatura ambiente ou reserve em 

geladeira até o momento de servir.

Modo de Preparo
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Ketchup número 1 do mundo
 Apenas 6 ingredientes naturais e nada mais

 Sem conservantes 
  Não contém glúten
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Ingredientes:

3,250 kg de copa lombo
175 g de molho BBQ Heinz
30 g de mostarda heinz
40 g de tempero pronto sabor alho
50 g de páprica defumada
50 g de açúcar mascavo50 g de açúcar mascavo
20 g de cebola em pó
4 g de pimenta do reino moída
12 g de orégano
12 g de coentro em semente móido
4 g de pimenta calabresa

modo de preparo:

Adicione todos os ingredientes em pó no liquidificador e 
bata até que vire um pó fino (rub):
pincele a mostarda por toda a carne e passe o rub (tem-
peros batidos) por toda ela, garantindo que cubra toda a 
peça;
leve para a geladeira por 24h, para garantir que o tem-
pero penetre a carne;
após as 24h, embale a peça a vácuo (ou adicione em um 
saco plástico e retire o ar) e leve para cozinhar no sous 
vide a 74°c, por 18h;
após a cocção, retire a carne da embalagem e limpe o ex-
cesso de temperos;
pincele o molho bbq heinz e leve ao forno por 30 minutos 
a 180°C.

Receita pulled pork
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O Retorno do Food Service

Sem dúvidas as empresas do 
ramo de food service enfrentaram 
muitos desafios nos últimos dois 
anos, não é mesmo?
Principalmente por causa da mu-
dança de comportamento das 
pessoas diante de uma pandemia 
mundial que resultou em um lon-
go período de isolamento social.
Nesse cenário, as empresas do se-
tor alimentício como restaurantes, 
bares, lanchonetes, entre outros, 
precisaram se adaptar rapida-
mente aos novos hábitos de con-
sumo das pessoas.
Com o fim das restrições de fun-
cionamento dos estabelecimen-
tos e a volta de pessoas nas ruas, o 
cenário começou a mudar.
Mas, qual é o cenário do mercado 
para este ano? O que está por vir e 

como as empresas deste setor de-
vem se preparar?
O começo de 2022 nos mostra 
que o mercado sofre a pressão 
inflacionária e também da guerra 
no Leste Europeu. 
Ou seja, podemos esperar pressão 
nas commodities, aumento na 
taxa de juros e na cotação interna-
cional do petróleo, indicando 
instabilidade na inflação.
Diante desta realidade, as empre-
sas que atuam no mercado de 
food service vão perceber maior 
volume de clientes nas lojas, mas 
isso não significa melhora no ti-
cket médio.
Ou seja, as pessoas terão menos 
renda disponível para gastar por 
enquanto. 
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Aumenta a procura por alimentação fora de 
casa

Entre as mudanças de comporta-
mento do consumidor podemos 
descartar a maior exigência em 
relação às condições dos estabe-
lecimentos, por exemplo.
De acordo com a  Associação Bra-
sileira da Indústria de Alimentos 
(ABIA), depois de um ano e meio 
desde o início da pandemia, o ca-
nal de food service começa a dar 
sinais de melhora no faturamento 
das empresas que oferecem ali-
mentação fora do lar. A previsão 
para este ano é de 27% de parti-
cipação nas vendas de toda a in-
dústria de alimentos no mercado 

interno. Em valores, isso significa 
cerca de R$ 173,3 bilhões, repre-
sentando aumento de quase 3% 
em relação ao ano passado, quan-
do registrou 23,9%.
Segundo dados da Associação 
Brasileira de Bares e Restaurantes, 
os empresários deste setor estão 
otimistas em relação à procura 
pelo serviço este ano, já que uma 
pesquisa feita com empresários 
brasileiros mostra que 79% deles 
esperam uma retomada gradati-
va.
Sobre as condições dos estabe-
lecimentos, uma pesquisa enco-
mendada pela ABIA com homens 
e mulheres em todo o país mostra 
que 35% dos consumidores consi-
deram higiene e segurança como 
o principal critério para escolher 
um restaurante. Além disso, 22% 
procuram por boa comida e 16% 
decidem com base no preço.
A pesquisa verificou ainda que 
82% dos consumidores preferem 
espaços abertos e bem ventilados, 
com varandas e grandes janelas, 
contra apenas 5% deles indicando 
preferência por praças de alimen-
tação em shoppings ou centros 
comerciais.
Para a Abrasel, ainda existem obs-
táculos para as empresas que ofe-
recem food service e a inflação é 
um deles porque impacta o poder 
de compra das pessoas.

Prepare-se para a reto-
mada, mas entenda o 
cenário
Pelo que vimos, apesar da volta 
gradativa do consumo de alimen-
tos fora de casa, as empresas pre-
cisam olhar para as novas exigên-
cias do consumidor.
Isto é, fique atento à possíveis 
melhorias na estrutura da loja, do 
estabelecimento, para que as pes-
soas se sintam seguras quando vi-
sitarem o seu espaço.
Ao mesmo tempo, é importante 
considerar a realidade dos brasi-
leiros e o impacto da inflação no 
seu poder de compra. Em outras 
palavras, estamos diante de um 
consumidor que está propenso a 
gastar fora de casa, mas que en-
frenta desafios em relação à ren-
da disponível para isso.

O Food Service voltará 
a ser o que era antes da 
pandemia?
Com todos os impactos da co-
vid-19, o food service não voltará a 
ser o que era antes da pandemia, 
mas porque estará transformado 
e para melhor, com todos as ino-
vações e adaptações que estão 
surgindo ao longo desse processo. 
Não voltará a ser o mesmo, por-
que estará cada vez mais conec-
tado à tecnologia e personalizado 
com a necessidade do consumi-
dor. A perspectiva é de retomada 
das vendas com alta de 15% a 20%, 
elevando a participação do food 
service para o patamar próximo a 
28%.



Se você gosta de pizza, o que 
acha de ter no cardápio mais de 
60 opções de sabores diferentes 
para degustar o maior ícone da 
culinária italiana? Para chegar a 
este patamar, a Bella-Gula passou 
por duas décadas de experiência, 
sempre prezando pela qualidade 
em todo o processo.

Desde o começo da empresa, em 
2002, José Antonio e Eduardo Bu-
falo buscam sempre a satisfação 
total dos clientes, desde os in-
gredientes usados nas pizzas até 
o serviço de atendimento. Além 
disso, nossa prioridade é oferecer 
produtos de qualidade e, para isso, 
trabalhamos com as principais 
marcas do ramo alimentício. 

Entre elas, destacamos: Sadia, Au-
rora, Gomes da Costa, Catupiry, 
Prieto, Quatá, Três Marias, entre 
outras. Não é à toa que atende-
mos mais de 3.500 clientes todo 
mês. Nosso espaço fica aberto 
durante todos os dias da semana, 
inclusive feriados.

E para que tudo aconteça de for-

ma eficiente, contamos com uma
 equipe de 4 atendentes, 4 pizzaio-
los, 10 motoqueiros e 2 gerentes 
operacionais. Além da variedade 
de sabores, você pode optar pe-
las pizzas grandes (8 Pedaços) ou 
brotos (4 Pedaços).

Excelência em sabor e 
atendimento
Caso você prefira uma pizza entre-
gue em domicílio, temos 4 telefo-
nes fixos e 2 celulares para contato, 
além de app próprio, WhatsApp e 
opção também no Ifood. Uma de 
nossas estratégias para fidelizar 
nossos clientes, passa pelas redes 
sociais da Bella-Gula, onde lança-
mos e divulgamos promoções se-
manais principalmente pelo Insta-
gram e Facebook.

Vale lembrar que sempre segui-
mos todas orientações e normas 
estabelecidas pela ANVISA em re-
lação a estocagem de alimentos 
e ingredientes, assim como a hi-
giene na manipulação dos produ-
tos. Por isso, nossos colaboradores 
passam por treinamentos regular-
mente.
 
Temos enorme prazer e orgulho 
em atender, retribuir e superar 
as expectativas de todos aqueles 
clientes que já tiveram alguma 
experiência conosco. E aqui fala-
mos de todo o processo, desde o 
atendimento realizado pelas nos-
sas atendentes, até a entrega do 
produto final nas respectivas resi-
dências. 

Desde 2016, as pessoas que pas-
sam pelo Porco Atrevido sabem o 
que é uma hamburgueria diferen-
te de todas as que existem por aí. 
A começar pela mudança no car-
dápio, que saiu de feijoada para 
hambúrguer em menos de um 
ano depois da fundação da em-
presa por Bruno Henrique.

Por isso, temos um produto foca-
do na diferença, principalmente 
em relação à gerar experiências 
diferenciadas aos nossos clien-
tes. Por exemplo, nosso cardápio 
conta com várias opções de boli-
nhos e acompanhamentos pou-
co comuns no mercado e que fa-
zem toda a diferença para o nosso 
cliente.

Além disso, o mesmo acontece 
com as combinações que criamos 
para os hambúrgueres, que trans-
formam o simples ato de comer 
em uma experiência diferenciada 
em todos os sentidos. Porém, an-
tes de tudo, precisamos testar os 
produtos para que eles estejam de 
acordo com o perfil dos clientes 
do Porco Atrevido.

Foco no diferencial
Isto é, para produzir algo diferente 
buscamos a aceitação de todo o 
time para depois colocar a venda 
em nosso cardápio que hoje conta 
com 22 pratos diferenciados. So-
mos uma empresa familiar, com 
um espaço enxuto e isso faz com 

que nossos alimentos e ingredien-
tes não fiquem estocados ou ar-
mazenados. 

Por isso, fazemos pedidos sema-
nalmente para manter o estoque 
baixo e oferecer produtos frescos 
aos nossos mais de 3 mil clientes 
atendidos a cada 7 dias. Nossa es-
trutura conta com 10 funcionários 
sempre prontos para fazer aconte-
cer e oferecer algo diferente para 
as pessoas. Nesse contexto, en-
tendemos que para transformar 
o mercado precisamos de amor e 
respeito com o cliente.

O propósito da empresa é plantar 
uma semente na vida das pesso-
as, para que elas possam cultivar 
amor e empatia, coisas que estão 
em falta no mundo hoje. Experi-
mente o que é realmente diferen-
te. Conheça nosso cardápio e faça 
o seu pedido.

Clientes PMG Clientes PMG

Bella-Gula: tradição e qualidade são os 
ingredientes principais da empresa

Da feijoada para o hambúrguer: Porco Atrevido 
se diferencia no mercado
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 A crescente parceria com PMG é de grande importância nos negócios 
LambWeston.

A equipe engajada, o trabalho de excelência e a amplitude de 
atendimento PMG são diferenciais estratégicos no mercado.
Estamos felizes e agradecidos pela oportunidade e pelos resultados 
que, juntos, estamos construindo.

Parabéns, time PMG!

Antônio César Teixeira - Diretor comercial - LambWestonAntônio César Teixeira - Diretor comercial - LambWeston

É com muita alegria que escrevo para agradecer a PMG, desde 2010 
faço parte da equipe e agradeço pela sua confiança em nosso 
trabalho, e assim criamos uma parceria que além de duradoura, tem 
muito potencial para continuar dando muitos frutos e alcançar mais 
conquistas, aprendi muito nessa grande empresa. PMG muito 
obrigado pela confiança. 

Vando Conceição - Agregado PMG  

Natália Ribeiro - Supervisora de Vendas - Belarina Alimentos

Nós do Moinho Belarina , primeiramente somos gratos a PMG por esta 
parceria de sucesso, que tem nos dado grandes frutos. Reconhecemos 
o comprometimento, parceria e agilidade. Através da equipe 
comercial diferenciada, logística pontual e respeito mútuo entre as 
partes. Podemos dizer que a PMG é essencial para atendermos com 
qualidade, nossos potenciais consumidores. Tivemos um grande 
crescimento mesmo com todos os cenários adversos, que 
encontramos nos últimos 3 anos. encontramos nos últimos 3 anos. 
Vale ressaltar que recentemente completamos a família BUQUÊ 
incluindo novos produtos em seu portifólio. Que venham muitas outras 
conquistas para nós.

Trabalhar na PMG é um grande orgulho para mim, exerço uma função 
que exige bastante concentração e esforço, mas ainda assim faço 
minhas atividades com muito prazer. Faço parte de uma equipe super 
unida, estamos sempre nos ajudando nas dificuldades que surgem no 
dia a dia, aqui conheci pessoas maravilhosas que sem sombra de 
dúvidas quero telas em minha vida profissional e pessoal. 

AA PMG me ajudou a enxergar novos horizontes e a ter planos de 
crescimento profissional sinto uma enorme satisfação em fazer parte 
dessa empresa.

Suelen Alves – Contas à Receber PMG

Há 4 anos a PMG me escolheu para fazer parte dessa grande família. 
No começo foi bem complicado, mas, com o passar dos meses fui 
fazendo a minha carteira de clientes. Nesses 4 anos eu alcancei vários 
objetivos na empresa e na minha vida pessoal. Tenho muito orgulho 
de fazer parte de uma empresa que busca sempre melhorias para os 
funcionários e clientes. 

AgradeçoAgradeço ao meu gerente "VALTER" e aos meus amigos pela 
compreensão e parceria de todos os dias.

Luciano Campos – Representante Comercial PMG

Bruno Rodrigues - Balasco’s Pizzas

Oferecemos uma grande variedade de sabores em nosso cardápio, 
fazemos bordas especiais, como pãozinho e vulcão. Nossos clientes 
também podem saborear deliciosos tortones, calzones e beirutes.
NoNo início, íamos diariamente no mercado e vimos que não 
compensava, então buscamos uma distribuidora de qualidade e que 
não cobrava frete. Foi aí que fizemos a parceria com a PMG, que vende 
apenas produtos de alto nível, e nos ajuda a entregar o que há de 
melhor no mercado. Sempre entrega os pedidos na data combinada, 
oferecendo os melhores preços, com pagamento no boleto para 
pagar depois de alguns dias, isso ajuda muito nossa pizzaria.
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