


A PMG é uma atacadista de alimentos e bebidas especializada em atender estabe-
lecimentos como pizzarias, panificadoras, churrascarias, esfiharias, cozinhas indus-
triais, restaurantes, supermercados, fast food, hospitais, lanchonetes, bares, casas 
noturnas e similares desde 1995. São mais de 25 anos de trabalho visando a exce-
lência 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 1.500 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 16.000 estabelecimentos espalhados pela grande 
São Paulo, litoral e interior do Estado. Contamos com uma equipe de mais de 350 
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 entre-
gas. 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 
necessidades 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 excelên-
cia em vendas e serviços.

Valores
Responsabilidade, comprometimento, credibilidade e crescimento.

História PMG
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A pedida de hoje é uma 
linha com mais qualidade, 
sabor e rentabilidade.

@academia.vigorprofissional www.vigorprofissional.com.br
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Montagem: 1. Para montar o calzone, abra cada uma das 3 partes da massa em formato 
redondo, como uma pizza, com a ajuda de um rolo. 2. Em seguida, disponha o molho de 
tomate em metade da massa. 3. Adicione 1/3 do recheio sobre o molho de tomate. 4. Adicione 
1/3 do Queijo Gouda Vigor ralado e finalize com orégano. 5. Dobre a massa sobre a metade 
recheada, como se fosse um pastel. 6. Dobre as bordas do calzone para que o recheio não vaze 
ou, se não tiver prática, aperte com um garfo (como se faz no pastel frito). 7. Repita o processo 
com as outras duas massas fermentadas. 8. Pincele as gemas batidas e polvilhe Queijo 
Parmesão Ralado Vigor por cima. 9. Leve ao forno, preaquecido a 200 ºC, por aproximada-
mente 25 minutos ou até que a massa esteja dourada e assada. 10. Sirva em seguida.

Calzone de 
Peito de Peru com
Requeijão Vigor

Ingredientes

Modo de preparo

Rendimento: 3 porções de 700 g
Tempo de preparo: 2h30
Dificuldade: média

Massa:
• 500 g de farinha de trigo
• 300 g de água
• 25 g de azeite de oliva
• 5 g de fermento biológico seco
• 10 g de sal refinado

Recheio:
• 300 g de molho de tomate
• 600 g de Requeijão Culinário Vigor
• 300 g de Queijo Gouda Vigor
• 500 g de peito de peru
• Orégano a gosto
• 3 gemas para pincelar
• Queijo Parmesão Ralado Vigor a gosto

INCLUA NO CARDÁPIO E 
RECHEIE SEU FATURAMENTO

Recheio: 1. Corte o peito de peru em cubos pequenos e misture com o Requeijão Vigor. Reserve. 
2. Rale o Queijo Gouda Vigor e reserve.

Massa: 1. Em um recipiente, adicione todos os ingredientes da massa, exceto o sal. 2. Incorpore até que vire 
uma massa homogênea. 3. Disponha em uma bancada, adicione o sal refinado e sove até obter uma massa lisa. 
4. Divida a massa em 3 partes iguais e cubra com um pano. 5. Deixe fermentar por aproximadamente              
40 minutos ou até dobrar de tamanho.
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Pizza Vulcão 
de Lombo Canadense
com Requeijão Vigor

Ingredientes

Modo de preparo

Rendimento: 2 porções de 8 fatias (800 g cada)
Tempo de preparo: 2h
Dificuldade: média

Massa:
• 500 g de farinha de trigo
• 300 g de água
• 25 g de azeite de oliva
• 5 g de fermento biológico seco
• 10 g de sal refinado

Massa: 1. Em um recipiente, adicione todos os ingredientes da massa, exceto o sal. 2. Incorpore até que vire 
uma massa homogênea. 3. Disponha em uma bancada, adicione o sal refinado e sove até obter uma massa lisa. 
4. Divida a massa em 2 partes iguais e cubra com um pano. 5. Deixe fermentar por aproximadamente              
40 minutos ou até dobrar de tamanho.

Montagem: 1. Para montar a pizza, abra cada uma das 2 partes da massa em formato redondo, com a ajuda de 
um rolo. 2. Em seguida, disponha o molho de tomate em toda a pizza. 3. Faça 8 cortes de 4 cm na borda da

Recheio:
• 200 g de molho de tomate
• 500 g de Requeijão Culinário Vigor
• 300 g de Queijo Gouda Vigor
• 300 g de lombo canadense
• Orégano a gosto
• 100 g de abacaxi em conserva
• 80 g de cebola roxa 
• 130 g de azeitonas pretas
• 100 g de Queijo Parmesão Ralado Vigor

PRA INOVAR SEU CARDÁPIO
E GANHAR SEUS CLIENTES

pizza, como se estivesse marcando as fatias. 4. Adicione um pouco de Requeijão Vigor entre os  
    cortes e envolva-o com a massa, formando “vulcões” de requeijão. 5. Polvilhe o Queijo Parmesão 
        Ralado Vigor sobre o requeijão da borda. 6. Disponha o Queijo Gouda Vigor ralado por cima 
          do molho de tomate em toda a pizza. 7. Por cima do queijo gouda, disponha metade do 
          lombo canadense fatiado, dos cubos de abacaxi, da cebola roxa fatiada e das azeitonas pretas. 
         8. Repita o processo na outra pizza. 9. Leve ao forno, preaquecido a 200 ºC, por aproximada-   
       mente 15 minutos ou até que a massa esteja dourada e assada. 10. Sirva em seguida.
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linha de produtos
Conheça nossa

@moinhoanaconda www.anaconda.com.br
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Mais nutrição e saúde
Mais nutrição e saúde
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Você pode usar 100�da farinha de trigo Anaconda Integral para fazer seu macarrão mais 
saudável!

Mais nutrição e saúde

ideal para o 

Preparo de pãe
s, 

tortas, bolos e
 

doces.

Mais nutrição e saúde
Mais nutrição e saúde
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Massa para Macarrão Caseiro

Veja esta e muitas outras receitas 
em nosso site e nas nossas redes sociais:

www.anaconda.com.br
@moinhoanaconda

• 500g (5 xícaras de chá) de 
Farinha de Trigo Anaconda Premium;
• 5 ovos inteiros
• 5g (1 colher de chá) de sal;
• Fubá fino para polvilhar a massa.

ingredientes Modo de Preparo
Em uma vasilha coloque a Farinha de Trigo Anaconda 
Premium, faça uma cavidade no centro e acrescente os ovos e 
o sal.

Sove a massa, com a palma da mão, até que a massa fique lisa e 
homogênea. Faça formato de bola, cubra com um plástico e 
deixe-a descansar por 30 minutos. 

Após o descanso divida-a em 4 porções iguais, formando 
pequenas bolas e cubra-a com plástico, assim você poderá 
esticar com mais facilidade.

Abra a massa com o auxílio de um rolo até atingir uma 
espessura fina, corte no modelo desejado, utilizando uma 
faca ou máquina de cortar macarrão. Polvilhe o macarrão 
cortado com fubá fino.

• Rendimento: 750g de massa pronta para cozimento.

• Fubá fino para polvilhar a massa.
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A cultura da gastronomia gourmet

Assim como em outras áre-
as, a gastronomia também pas-
sa por transformações e tendências.
Ela se modifica com o passar dos anos 
através de novas técnicas e mistura de 
ingredientes. Em países como a França 
e Itália, o tema chega a ser considera-
do patrimônio cultural, pois exporta os 
costumes desses países para o mundo 
inteiro. De uns anos para cá, surgiu uma 
nova gastronomia nos principais res-

taurantes do Brasil: a culinária gourmet.
E essa forma de preparar os pratos mais 
requintados vem se tornando uma tendên-
cia no Brasil, muito em vista de programas 
culinários que exaltam a forma de prepa-
rar um prato de uma maneira que fuja do 
padrão e que se destaque pelo sabor, 
aparência e qualidade dos ingredientes do
prato. Diversos restaurantes já estão 
adaptando seus cardápios para ofe-
recer experiências melhores aos seus

consumidores. O restaurante que oferecer 
essas opções conseguirá se destacar den-
tre os outros restaurantes que ainda não per-

ceberam esse modelo de conquistar novos 
clientes através dessa forma de cozinhar.

Informações do setor
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O que é gastronomia gourmet?

A culinária gourmet é aquela que é 
feita de forma criteriosa, com produ-
tos de qualidade, perfeitamente pre-
parada e artisticamente apresentada. 
Os ingredientes têm que ser considera-
dos adequados para cada receita. Por 
exemplo, é necessário que o tipo de carne 
e seu corte sejam criteriosamente sele-
cionados e se encaixem perfeitamente ao 
prato. Em outras palavras, gourmet é 
um estilo de culinária mais elaborada 
e requintada que atende as exigên-
cias de gostos de consumidores mais 
exigentes quanto à aparência e quali-
dade de pratos, produtos ou bebidas.

Informações do setor
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Comida gourmet e os pratos luxuosos

Quando falamos em comida gourmet, mui-
ta gente pensa naqueles pratos luxuosos e 
em pequenas quantidades. Na verdade, a 
gastronomia gourmet vai muito além disso.
São refeições especiais elaboradas 
com ingredientes de ótima qualidade e 
que se destacam na forma de preparo 
desses alimentos, trabalhando a combina-
ção de sabores, textura, aromas e cores.
É cozinhar com disciplina e paciência, res-
peitando cada receita, ter cuidado com os 
ingredientes e habilidade para manuseá-
-los, mas acima de tudo: cozinhar com amor. 
Afinal, o principal objetivo é oferecer uma 
inigualável experiência gastronômica, 
que não está apenas em degustar o pra-
to, mas sim, experimentar e ver algo que 
foi exclusivamente preparado para você.

Informações do setor
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Cliente PMG

Nine Nine 99 Burger: Hamburgueria apaixonada pelo que faz

Em 2018 Victor e Raphael, apaixonados 
pela gastronomia e cansados de ver lan-
ches saturados e comuns no mercado de 
food service, decidiram abrir a hambur-
gueria Nine Nine 99 Burger. Com intuito 
de oferecer os melhores lanches ao seu 
público, sempre testando e utilizando as 
principais e melhores marcas do mercado, 
aquelas que se destacam pela qualidade 
e sabor são as que permanecem, pois, só 
trabalham com os melhores ingredientes 
para oferecer o melhor lanche e a melhor 
experiência, seja no delivery ou no consu-
mo local.
A estocagem de insumos é dividida em 
dois locais dentro do restaurante, uma 
divisão é focada em produtos que fazem 
parte do estoque de refrigerados e em 
outro local, ficam os produtos do estoque 
seco. A hamburgueria tem acompanha-
mento de uma profissional nutricionista a 
cada 15 dias para vistoriar e alinhar me-
lhorias para sempre deixar os insumos 
bem armazenados e assim preservando a 
melhor qualidade.

Com esse enorme cuidado na armazena-
gem eles conseguem oferecer 10 incríveis 
opções de lanches e 5 porções diferentes, 
sempre com a melhor qualidade e assim 
fidelizando cerca de 10000 clientes men-
sais. 
Dentro desse cardápio, eles possuem o 
principal hambúrguer que se destaca den-
tre os outros, que é o Cheddar On Burger, 
feito com muuuuito creme cheddar, cebo-
la caramelizada e bacon em cubos, esse 
é o top, na opinião dos clientes.
Ser apaixonado pelo que faz e sempre 
utilizando os melhores produtos, o res-
taurante não para de crescer e de fazer 
sucesso, tornando-se, referência entre as 
melhores hamburguerias de São Paulo.
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Cliente PMG

Pizzaria Paulista: A pizzaria que sobra em qualidade

A mais de 24 anos ou mais especificamen-
te em 25/06/1996, o seu Carlos fundou a 
pizzaria “Pizza Paulista”, focada em ofere-
cer as melhores pizzas, beiruths, fogazzas 
e esfihas sempre com a melhor qualidade, 
do jeito que o dono exige que seja.
São mais de 72 tipos de pizzas com borda 
vulcão e de camarão também, tudo isso 
para oferecer o melhor aos mais de 1500 
clientes mensais.
O preparo é de suma importância, pois 
isso, são armazenados na geladeira e 
freezer todos os itens que são selecio-
nados a dedo, porque tudo nesse lugar 
é feito com as marcas mais conceituadas 
do mercado, no caso são essas que não 
podem faltar de acordo com o proprietário: 
Aurora, Scala, Vigor, Catupiry, Italac, Peni-
na, Anaconda, e Rosa Branca. 
Com esses insumos ele garante que con-
segue oferecer o melhor aos seus consu-
midores amantes de pratos de extrema 
qualidade.
Qualidade, esse é o adjetivo que define to-
das as refeições da Pizzaria Paulista, que 
conquistou todos da região.
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Começo esse depoimento agradecendo pela oportunidade, gratidão e carinho pela equi-
pe que faço parte, fico feliz em ajudar e estar presente nesse crescimento e desenvolvi-

mento da empresa.
Portanto deixo aqui minha homenagem a todos que me acompanham nessa jornada, do estoque até a 
oportunidade de trabalhar no departamento financeiro, agradeço aos colaboradores que me ajudaram a 
desenvolver como profissional melhor.
Jhonni Cardoso Ribeiro
Auxiliar administrativo
PMG Atacadista

A PMG está em um crescente muito forte junto à Tirolez. Nos últimos dois anos, o es-
treitamento de nossa parceria junto aos departamentos comerciais e de marketing, as 

agressividades comerciais aliadas às campanhas de vendas, treinamentos comerciais,  
 exposição em feiras e eventos e as divulgações no completo site da PMG e em suas redes 
sociais, fizeram as vendas subirem cerca de 200% e se tornar um dos nossos maiores parceiros no canal 
de distribuição.
A Tirolez está muito feliz de fazer parte dessa história junto à PMG e eu, muito honrado por estar à frente 
de vossa conta! 
Edgar Ronconi
Supervisor de Vendas
Tirolez

Desde o início das nossas atividades há dois anos atrás, temos a PMG como fornecedor 
parceiro. Sempre fomos atendidos de maneira impecável pela vendedora Viviane Mou-

ra, que demonstra constante preocupação em entender as nossas necessidades com a 
máxima eficiência.
Neste período a PMG acompanhou o crescimento da nossa Marca e a nossa evolução e está entre 
um dos nossos maiores fornecedores tanto para produtos da fábrica, quanto para nossas quatro lojas. 
Agradecemos pela excelência no atendimento tanto da empresa como da vendedora Viviane Moura e 
esperamos que este relacionamento cliente/fornecedorcontinue por muito tempo.
Adriana Melquiades 
Departamento Administrativo/Financeiro
O Tradicionalíssimo Donuts e Bem Casados 

Depoimentos
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O sucesso das indústrias se deve muito a parcerias comerciais, e a PMG é uma gran-
de parceira da Brasa Burguers, pois tem uma força de vendas muito bem focada em 

resultados e um atendimento a seus clientes pautado na qualidade e excelência em aten-
dimento, a Brasa Burguers está muito contente e satisfeita por fazer parte desse time como fornecedor, 
pois é a forma mais eficaz e rápida de chegar ao cliente nos diversos canais de vendas e consequen-
temente aos nossos consumidores , por que é a satisfação de clientes e consumidores que fazem uma 
marca se destacar no mercado. Temos um portfólio de produtos que atende a necessidade de consumo 
de clientes e consumidores finais e por outro lado temos a PMG que faz nosso produto chegar com toda 
a qualidade e que preservamos em nossa planta.
Muito obrigado time da PMG pela oportunidade de usufruir da sua experiência e know how  da equipe e 
sua liderança.
Roberto Freitas Elibio
Gerente nacional de vendas
Brasa Burguers

A PMG sempre foi um parceiro de grande importância para a Correcta Alimentos, a 
farinha Rosa Branca hoje tem um destaque no Food Service pelo excelente trabalho 

feito pelo time da PMG. Temos orgulho de crescer cada vez mais com a PMG durante 
esses anos e agradecemos ao comercial e marketing que sempre nos ajudou a alcançar esse 
sucesso!!!
André Cons. Andrade
Supervisor de vendas
Rosa Branca

Fazer parte do time PMG me traz uma enorme gratidão! 
Aqui, somos desafiados diariamente a sermos melhores, superar obstáculos, traçar 

metas e enfrentar qualquer desafio. 
Acredito na missão, visão e valores da empresa, tenho muito orgulho e admiração pelas 

pessoas que trabalham comigo. Creio que o sentimento de que juntos podemos ir mais longe é o que 
alimenta minha admiração tanto pela empresa quanto pelas pessoas.
Eveliny Santos
Assistente de Recursos Humanos
PMG Atacadista

Depoimentos
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