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Sobre mim

Sou formado academicamente pela Escola de Comunicação e Turismo Hélio Alonso - FACHA na turma de 1988.

Digo “academicamente” porque trabalhei pouco tempo na pro�ssão. Me voltei a trabalhar como gestor de eventos e logo comecei 

a empreender em atividades chamadas “brand experience” e "live experience". Dirigi uma empresa especializada nessa área de marketing por 

mais de 15 anos, período em que realizei dezenas de atividades (eventos, de branding para grandes e médias empresas em todos os 27 

estados do Brasil, além de 11 países em 5 continentes.

Apaixonado pela gastronomia, sempre aproveitei as oportunidades para me aprofundar na culinária local em cada cidade, estado e novo país 

que encontrei, adquirindo conhecimento e evoluindo meu paladar.

Em 2016, após as Olimpíadas do Rio, senti que minha missão no marketing estava completa e decidi me dedicar exclusivamente à minha 

grande paixão: cozinhar. Fui me especializar, estudar e aperfeiçoar.

Além do prazer de "pilotar" as panelas no fogão, a gastronomia me proporciona alguns outros prazeres que alegram minha vida: conhecer e me 

relacionar com as pessoas, servir com qualidade e personalidade, levar satisfação e felicidade a quem come a comida que eu preparar com 

técnica e amor.

Hoje quero ter a experiência de trabalhar em uma empresa onde eu  possa evoluir a minha carreira e colaborar para o seu crescimento 

empregando meus conhecimentos, minha experiência e habilidades. Nos meus mais de 15 anos atendendo grandes empresas guardo ótimas 

lembranças e grandes amizades.

Prazer em conhecê-lo, sou Marcelo Benzaquem.

Experiência Pro�ssional

PERSONAL CHEF, AUTÔNOMO 2013 – Present | Rio de Janeiro, Brasil

Principais atividades desempenhadas:  Preparo de refeições personalizadas, refeições temáticas, atendimento aos clientes, coordenação de 

equipe de cozinha e de garçons, preparo de jantares harmonizados.

CHEF DE COZINHA, CASA VILLARINO RESTAURANTE - SENAC -RJ 2022 – 2022 | Rio de Janeiro, Brasil

Principais atividades desempenhadas - Contrato Temporário:  Coordenar a compra de insumos alimentares, de higienização e limpeza e de 

segurança alimentar. Gerenciar a equipe de preparo na cozinha de apoio dos pratos a serem enviados para a venda no estande do Restaurante 

Villarino no festival Rio Gastronomia. Coordenação do recebimento e estocagem de insumos observando o sistema FIFO. Estocagem e 

conservação de alimentos prontos e seu envio para o festival observando todas as normas de segurança alimentar da ANVISA e INVISA.

CHEF EXECUTIVO, CINQUE RAGAZZI CANTINA 2019 – 2022

Principais atividades desempenhadas:  Criar, testar e validar todos os pratos do cardápio do novo restaurante, assim como as �chas técnicas. 

Recrutamento, seleção, treinamento e gerenciamento da brigada de cozinha. Gerenciamento de compras e estocagem de insumos observando 

as regras FIFO. Veri�cação da qualidade e apresentação dos pratos. Supervisão das boas práticas de higiene e segurança.



COZINHEIRO, CASA VILLARINO RESTAURANTE - SENAC -RJ 2021 – 2021

Principais atividades desempenhadas:  Coordenar a equipe de preparo na cozinha de apoiodos pratos a serem enviados para a venda no 

estande do Restaurante Villarino no festival RioGastronomia.Coordenação do recebimento e estocagem de insumos.Estocagem e conservação 

de alimentos prontos e seu envio para o festival observando todas asnormas de segurança alimentar da ANVISA e INVISA.

COZINHEIRO, SENAC-RJ 2019 – 2019

Principais atividades desempenhadas:  Contratação por tempo determinado para o preparo,na cozinha de apoio, dos pratos a serem servidos 

nas o�cinas de culinária durante o festival RioGastronomia.Higienização de frutas, legumes e hortaliçasEstocagem de insumos, alimentos 

prontos e de produtos acabados

COZINHEIRO CHEFE, DELIBEAS DELICATESSEN 2012 – 2015

Principais atividades desempenhadas:  Determinar o cardápio e coordenar o preparo de antepastos,assados, carnes, peixes, massas, tortas, 

molhos, sanduíches e sobremesas, pratosprontos ou semi prontos, para viagem.

Habilitações Acadêmicas

Unisuam - Patisserie
Pós-graduação, Master

2022 – 2024 | Rio de Janeiro, Brasil

A especialização em Pâtisserie objetiva capacitar pro�ssionais que queiram atuar em uma consolidada e diferenciada área da Gastronomia, 

que apresenta excelentes oportunidades pro�ssionais, tanto para quem deseja partir para iniciativas empreendedoras, como para quem 

deseja se destacar em um segmento extremamente valorizado no mercado da alimentação. Tem ênfase na preparação de pratos �nos e 

so�sticados da cozinha nacional e internacional. Durante o curso, os chefes aprendem receitas que exigem o uso das técnicas mais simples até 

aquelas que necessitam empregar métodos mais elaborados de preparo

ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - GOVERNO BRASI
BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, CERTIFICADO

2020 – 2020 | Rio de Janeiro, Brasil

Entendendo a contaminação dos alimentos

Ambiente de Manipulação e Cuidados com Água

Manuseio do Lixo e Controle de Vetores e Pragas

Higienização

Manipuladores e Visitantes

Etapas da Manipulação dos Alimentos

Documentação e Função do Responsável pelo Serviço

Revisão do conteúdo



SENAC-RJ
Course

2018 – 2019

Com o curso de Cozinheiro do Senac o aluno aprende a preparar alimentos e a organizar o funcionamento de uma cozinha pro�ssional. 

Fundamental para a qualidade da alimentação servida em restaurantes, hotéis, bu�ets, hospitais, serviços de catering, o cozinheiro é 

responsável por organizar e supervisionar o preparo de pratos, o �uxo do serviço e a higiene do local de preparo. Com o Curso de Cozinheiro do 

Senac, os alunos são capacitados a manipular ingredientes, executar receitas, montar e apresentar as produções culinárias, organizar e 

preparar o local de trabalho, entre outras competências.

O curso tem duração de 500h presenciais e as aulas práticas são realizadas em laboratórios equipados e ministradas por instrutores atuantes 

no mercado de trabalho. O curso une teoria e prática e é elaborado para que o aluno aprenda a pro�ssão de Cozinheiro, a partir da execução 

de diferentes preparações, e desenvolva as competências necessárias para se tornar um pro�ssional pronto para o mercado de trabalho na 

área de Gastronomia.

Organizar o ambiente de trabalho para produções gastronômica 36h

Controlar e organizar estoques em ambientes de manipulação de alimentos 36h

Pré-preparar insumos para produções gastronômicas 84h

Preparar produções gastronômicas 60h

Apresentar produção da cozinha fria 36h

Apresentar produção da cozinha quente 108h

Apresentar produções da pani�cação e confeitaria 60h

Participar da elaboração de cardápios 36h

Projeto Integrador Cozinheiro 44h

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC
FABRICAÇÃO DE MASSAS, PIZZAS E MOLHOS ITALIANOS, CERTIFICADO

2019 – 2019 | Rio de Janeiro, Brasil

Curso desenvolvido para pro�ssionais de cozinha para o preparo de massas frescas e artesanais. Os alunos aprendem a preparar massas 

alimentícias frescas em diferentes formatos (farfale, tagliatelle, spaghetti, canelone etc.), massas de pizza (fermentação lenta, fermentação 

rápida, estilos napolitano e americano) e molhos variados (béchamel, molho de tomate, carbonara, gorgonzola etc). Além de aprender a 

maneira correta de cozinhá-las e fazer montagem de massas recheadas ou em camadas.

Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso
Comunicação social, Bachelor

1984 – 1988 | Rio de Janeiro, Brasil

O aluno do curo de Comunicação e turismo domina os processos de comunicação e ter bom relacionamento com as pessoas para exercer suas 

funções. Estes pro�ssionais atuam autonomamente ou em empresas e precisam interagir com diferentes setores de organizações, com o 

mercado e com os clientes. O currículo inclui disciplinas da área de Gestão, como Administração e Economia, e também prepara os estudantes 

para organizar eventos além de administração, economia, ciências sociais e humanas, cartogra�a, geogra�a, marketing e contabilidade, ainda 

há as disciplinas especí�cas como gerenciamento de custos, roteiros turísticos, hospedagem, hotelaria, e ecoturismo e muito mais.

- O que é comunicação.

- Tipos de comunicação.

- Canais e formas de comunicação.

- Comunicação no contexto do marketing turístico.

- As teorias da mídia e o turismo.

- Comunicação interna e externa nas organizações turísticas- necessidade de integração.

- Tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) no turismo.

- Sinalização e símbolos no Turismo – comunicando a informação.

- Imagem e discurso no turismo.

- Imagem do Brasil no Turismo.


