


A Renome Refeições é uma empresa nacional 

que há mais de 18 anos atua no segmento de 

alimentação coletiva.

Somos mais de 350 colaboradores,

comprometidos com a qualidade e a 

excelência na prestação de nossos serviços, 

adquirindo cada vez mais credibilidade no 

seu perfil inovador com seus clientes 

e colaboradores.

Quem somo 



Serviço
Refeições transportadas

Preparadas em nossa Cozinha Central, 
seguindo o mais alto padrão de higiene e 
qualidade, são transportadas em veículos 
isotérmicos até a sua empresa, escritório, 

fábrica ou canteiro de obras.

Administração de 
restaurantes

Se você tem uma cozinha equipada, nós 
gerenciamos o seu espaço com mão de 
obra qualificada e insumos de qualidade 

para seus colaboradores.

Aquisição de equipamentos
e gestão total

Se você tem o espaço, mas não dispõe 
de equipamentos, nós equipamos sua 

cozinha e fazemos a gestão completa do 
seu restaurante.

Refeição escolar

Refeições saudáveis e balanceadas, 
adaptadas a necessidade do aluno na 

instituição de ensino

Refeições hospitalares

Conseguimos, por meio de anos de 
experiência, mesclar a combinação 
entre refeições e dietas saborosas, 

balanceadas e nutritivas elaboradas por 
nossa equipe qualificada.



Servidos
diariamente

40.200
almoços

21.909
jantares

5.160
lanches da 

tarde

2.580
kits

escolares

8.069
café da
manhã

Refeições
no local



Refeições
transportadas

4.100
cafés da manhã
servidos diariamente

15.820
almoços

servidos diariamente

6.900
jantares

servidos diariamente
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Integração entre funcionários

Opção mais saudável e balanceada

Garantia de qualidade na alimentação

Garantia de higiene

Aumento da produtividade

Reduz tempo em locomoção

Reduz acidentes entre empresas e restaurante externo

Evita atrasos nos horários das refeições

Vantagens
em terceirizar



Vantagens da administração
Deixe sua empresa focar no seu core business,
que nós cuidamos do seu restaurante!

100% de economia do tempo para abastecimento,

 preparação e fornecimento de refeições.

Aumento na qualidade do serviço e diversidade das 

refeições oferecidas.

Ágil substituição de funcionário, quando necessário.

Manutenção preventiva e corretiva de peças e

equipamentos, com pronta reposição.

Rigor no cumprimento do cardápio e procedência dos 

alimentos “in natura”.



Administração de restaurantes

Fornecimento
de equipamentos

Mão de obra Empresa

Elaboração
de cardápio

Ambientação Abastecimento



Restaurante local Máxima qualidade
Com uma reposição energética adequada, há redução do

número de faltas por motivo de doenças.

Garantia de uma alimentação saudável e balanceada.

Garantia de qualidade nas refeições.

Melhora no desempenho nas atividades do dia a dia.

Redução de custos.

Treinamento e capacitação constantes.

Credenciado no PAT (Programa de Alimentação ao 

Trabalhador).

Credenciado no CRN (Conselho Regional de 

Nutricionistas).

Seguimos os padrões rigorosos da OMS (Organização 

Mundial de Saúde).



Principais fornecedores Principais clientes





renomerefeicoes.com.br

(11) 2978-6000

Rua Ismael Neri, 764 - Água Fria
São Paulo - SP - CEP 02335-001


