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Visando à facilidade operacional e maior lucratividade no setor 
de Alimentação, nossa equipe desenvolve, implanta e viabiliza o projeto de acordo com a 
necessidade específica do Cliente. Tendo como enfoque Consultorias Gastronômica e 
Nutricional, a equipe Fernanda Stinchi tem toda a estrutura necessária para desenvolver e 
implementar quaisquer negócios no setor de alimentação, como controle de qualidade, gestão 
e ampliação de padarias, desenvolvimento de produtos alimentícios  marca própria, assim como 
outros negócios do setor, pois conta com uma equipe multiprofissional que viabiliza soluções 
para sua empresa, promovendo um trabalho realizado com seriedade, profissionalismo, 
técnica e ética.

PRODUTOS

PRINCIPAIS CLIENTES ATENDIDOS:
• Rede Super Vizinho • Rede Chama • Madrid Supermercados • YaYá Supermercado
• Maricota Alimentos • Ceazza Distribuidor • Rede Chimar Supermercados 
• Hospital Monte Líbano • Grupo Neffa • San Raphael Country Hotel • Taste & Delight

STINCHI CONSULTORIA

Contato:
www.fernadastinchi.com.br

SERVIÇOS 
(Consultoria Gastronômica e Nutricional)

Redes Sociais:
Facebook: FernandaStinchi/Foco&Saber

Fernanda Stinchi
fernanda.stinchi@uol.com.br
(11) 99266-3420
(11) 2093-7766

Controle de Qualidade: Gestão de Padarias:Desenvolvimento de Marcas
Próprias:Implementação de boas

práticas de fabricação objetivando 
as adequações qualitativas e 
exigências da Vigilância Sanitária, 
tem como consequência a 
prevenção e proteção da saúde 
do consumidor, trabalhador e, 
preservação do meio ambiente.

Demais Seviço:

Definição de Layout, fluxos contínuos 
e equipamentos necessários para 
otimização de mão de obra e 
produtividade, assim como definição 
de mix estratégico e sazonal com a 
finalidade de gerar mais lucro e menos 
desperdício; desenvolvimento de 
fornecedores parceiros com melhor 
custo X benefício, padronização de 
produtos através de elaboração de 
fichas técnicas e treinamento prático 
operacional.

Viabilidade comercial,     
desenvolvimento de produtor 
parceiro e produtos que atendam 
às necessidades específicas 
de cada cliente e tendências de 
mercado, assim como embalagens 
e marketing comercial.

Manual de Boas Práticas de Fabricação, Procedimentos Operacionais 
Padronizados (POPs), Rotulagem Nutricional, Documentação da Vigilância 
Sanitária, inclusive CMVS, Treinamentos de Boas Práticas, Formação de 
Líderes, como atender bem ao cliente e melhorar vendas, entre outros 
específicos, Campanhas promocionais para tablóides, conteúdo técnico 
para sites e matéria de marketing como dicas de saúde, receitas sazonais 
e afins.

Descontos nos projetos de forma 
geral.

VANTAGEM/DIFERENCIAL


