Sweet Capivara
Sobre o Evento: A primeira competição de Sobremesas de Três Lagoas. Um evento
realizado pela Elzinha e o Garfo, onde participarão em torno de 15 bares, restaurantes e
similares, estes deverão criar uma sobremesa para efetivar sua participação, dispondo seu
cardápio para a aprovação dos clientes.
A escolha do estabelecimento vencedor se dará por meio de voto popular (via site da Elzinha
e o Garfo) e pelo voto dos jurados.
Jurados - Elzinha e o Garfo (Elzinha e mais duas pessoas de sua equipe) e também um(a)
convidado(a) especial.
A competição se encerrará no Dia Nacional da Sobremesa.
Data de Realização: Do dia 10 de Setembro de 2021 ao dia 9 de Outubro de 2021 (Dia
Nacional da Sobremesa) na cidade de Três Lagoas/MS.
Premiação
O Estabelecimento vencedor ganhará:
1. Uma sobremesa exclusiva criada pela própria Elzinha, para que este coloque em seu
cardápio.
2. Uma postagem nas plataformas da Elzinha e o Garfo, sobre a sobremesa que irá no
cardápio ganhador.
3. Uma reportagem para o site da Elzinha e o Garfo.
4. Troféu Sweet Capivara.
Devo Participar?
A maioria dos restaurantes não tem sobremesa no cardápio, ou não trabalham com a
intensidade necessária para atrair clientes a quererem experimentar a sobremesa da casa.
Imagine que seu ticket médio é de R$50,00. Se seu estabelecimento começar a trabalhar de
forma assertiva com as sobremesas, o seu ticket médio poderá subir até R$20,00.
A equipe Elzinha e o Garfo realizou uma pesquisa com a seguinte pergunta “O que falta ser
oferecido em bares, restaurantes e similares, para que você poder ter uma experiência
completa” As respostas mais comuns foram: entradas diferentes; bebidas da casa; sobremesas
especiais e um bom café”
A equipe da Elzinha e o Garfo sabe o poder e os benefícios das sobremesas. Por isso estamos
aqui. Nosso foco é criar essa demanda para aumentar o faturamento do seu estabelecimento.
Além disso, poderemos melhorar a gastronomia local juntos, gerando novas experiências,
mais assertivas e completas.
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A sobremesa que participará da competição deverá ser uma criação nova, não poderá
ser usado algo que esteja no cardápio atual do estabelecimento. Porém, se a sobremesa
for de um cardápio antigo, esta será aceita, não podendo somente estar presente no
cardápio atual do estabelecimento.
Será feito somente uma sobremesa por estabelecimento.
O valor máximo da sobremesa poderá ser de R$20,00.
A foto do produto será tirada entre os dias 04 e 12 de Agosto de 2021.
O anúncio do estabelecimento vencedor será no dia 11 de Outubro de 2021.
Da votação popular, quem obtiver mais votos ganhará o ponto popular que equivale a
10 pontos, o segundo mais votado ganhará 6 pontos e terceiro mais votado ganhará 3
pontos.
Da votação dos jurados, os pontos vão de 1-5 por grupo de avaliação.
A somatória geral dos pontos dos jurados e do voto popular promoverá a sobremesa
ganhadora.
Em caso de empate a Elzinha terá o voto decisivo.
As inscrições irão até o dia 31 de Julho de 2021, porém poderá ser fechada antes desta
data, se o número máximo de participantes for atingido.
A empresa participante precisa estar com o CNPJ em situação vigente.
O estabelecimento deverá presentear a Elzinha com o prato que estará concorrendo,
para que ela possa apresentar o mesmo nas suas mídias sociais.
O estabelecimento deverá presentear apenas uma vez os jurados com o prato que
estará concorrendo, no dia das avaliações, para que estes possam avaliar e darem as
notas.

Avaliação
•
•
•
•

Atendimento e Venda
Apresentação
Sensorial Degustativo
Preço

Inscrição
O valor da inscrição é de R$ 250,00 reais para estabelecimentos associados da Abrasel
(Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e R$ 350,00 reais para estabelecimentos não
associados.
Para fazer sua inscrição basta acessar o link abaixo e preencher o formulário:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDIMRcQCZmy1h7WRygH3nPBz58p5nZvl3zVD4Wdzye83DXOg/viewform?usp=sf_link
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Explanatório de Pontuações
Atendimento e Venda
•
•
•
•
•
•
•
•

A pessoa responsável pelo seu atendimento, mostrou conhecimento sobre a sobremesa?
A pessoa que fez o seu atendimento realizou uma abordagem satisfatória?
Após ter optado pela sobremesa, você se sentiu satisfeito(a) pelo o pedido?
A pessoa que realizou seu atendimento conseguiu atender e ouvir as suas expectativas
em relação ao que você queria?
A maneira como você foi servido(a) lhe agradou?
Ficou alguma dúvida em relação ao que foi pedido durante o atendimento?
O tempo de espera pelo pedido foi tolerável?
De 0 a 10, como você classificaria a qualidade do nosso atendimento?

Apresentação
•
•
•
•
•

A apresentação no cardápio estava apetitosa?
A descrição da sobremesa estava clara e assertiva?
Quando a sobremesa chegou em sua mesa, esta estava correspondente a da foto?
A apresentação geral da sobremesa lhe agradou?
A porção oferecida foi ideal para uma pessoa?

Sensorial Degustativo
•
•
•
•
•
•

Você conseguiu sentir todos os sabores e aromas descritos sobre a sobremesa?
Qual pontuação geral você dá para esta sobremesa?
Após provar a sobremesa você sentiu que a mesma supriu as suas expectativas?
Você voltará a adquirir novamente a sobremesa degustada?
De 0 a 10, como você classificaria a qualidade da sobremesa degustada?
Você se sentiu mais satisfeito(a) após o pedido da sobremesa?

Preço
•
•

Você acha que o preço estava justo em relação a experiência que você teve?
Há algo que você mudaria em relação ao preço?

Três Lagoas, MS

