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ANR NA MÍDIA: RECEITA DO SETOR CRESCEU 2,5% EM 2013

Uma reportagem publi-
cada no jornal Valor 

Econômico da última quinta-
-feira (10) e que tem como 
fonte central a ANR informa 
que “o setor de restaurantes 
fechou 2013 com expansão 
real de 2,5%”. Somente no úl-
timo mês de março, as vendas 
cresceram entre 3% e 5%.

Cristiano Melles, presiden-
te da associação, foi ouvido 
pela reportagem e disse que o 
avanço da receita do setor deve ser atribuído à 
abertura de novas unidades, não às vendas pelo 
conceito “mesmas lojas”, que se manteve estável 
em 2013, diz ele.

Segundo o texto, a margem de lucro dos restau-
rantes, que havia caído para 8% a 9% na metade 
do ano passado, alcançou entre 9% e 11% no fi-
nal do ano. “Houve pouco reajuste de preços de 
cardápio no segundo semestre, não havia espa-

ço para repassar. A decisão foi segurar os preços. 
Mas já há empresa reajustando”, afirmou Melles 
ao Valor.

O presidente da ANR disse também à repor-
tagem que as empresas do setor precisam se 
reinventar, buscar maneiras de aumentar a 
produtividade. Entre alguns cenários apon-
tados por ele para isso estão: funcionários 
polivalentes, menos pessoal no salão e mais 
tecnologia na cozinha.

CURITIBA REGULAMENTA SERVIÇO DE VALET; 
MULTA POR DESCUMPRIMENTO É DE R$ 1 MIL

Curitiba regulamentou a lei municipal que es-
tabelece normas para o serviço de valet na 

cidade. A medida visa a garantir segurança aos 
proprietários de veículos e atribuir responsabili-
dades a quem se propõe a cuidar dos carros dos 
frequentadores de bares e restaurantes da capital.

A partir de agora, os valets de Curitiba preci-
sam ter firma aberta, alvará - inclusive do esta-
cionamento onde os carros serão deixados - e 
seguro. O tamanho e a localização de totens e 
guarda-sóis em frente ao estabelecimento con-
veniado deverão garantir 2 metros livres de cal-
çada para a circulação de pedestres. 

Dentre as dezenas de empresas que exercem a 
atividade de valet na capital paranaense, atu-
almente apenas duas são licenciadas para esse 
fim. O prazo para a regularização das demais é 
de 10 dias. A multa em caso de não regulariza-
ção é de R$ 1 mil. A lei já está em vigor.

ANR OBTÉM VITÓRIA NA JUSTIÇA CONTRA LEI DE AMERICANA (SP)

No último dia 1º de abril, a ANR conseguiu na 
Justiça a suspensão de uma lei municipal que 

obriga os restaurantes de Americana (SP) a fornece-
rem meia porção de refeição a clientes que se sub-
meteram a cirurgia de redução do estômago. Tam-
bém prevê desconto de 50% no preço das refeições 
ou do valor cobrado pelo sistema de rodízio. 

Por entender que a lei é inconstitucional, a ANR, 
por meio do escritório Dias e Pamplona, ajuizou 

ação direta de inconstitucionalidade (Adin) no 
Tribunal de Justiça de São Paulo, que conside-
rou relevantes os argumentos apresentados 
pela associação e suspendeu seus efeitos até o 
julgamento do mérito da ação.

Nenhum restaurante de Americana está obri-
gado a cumprir a lei, e está suspensa também a 
aplicação de multa pela prefeitura aos estabele-
cimentos que a descumprirem.
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ANR PROMOVE WORKSHOP SOBRE EXIGÊNCIAS LEGAIS PARA
CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ, ESTAGIÁRIO E PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

A  ANR realiza nesta terça-feira (15) o 
workshop “Aprendiz, Estagiário e Pessoa 

Portadora de Deficiência”. O objetivo do curso é 
informar sobre as exigências legais e as maneiras 
de seu atendimento pelos bares, restaurantes e 
redes de alimentação, bem como apresentar o 
funcionamento de algumas das entidades, de 
reconhecida qualidade e seriedade, que atuam 
na capacitação e inclusão de aprendizes, pesso-
as com deficiência e estagiários. A palestra será 
dada pela consultora jurídica da ANR Andréa 

Tavares, pós-graduada em Direito Material e 
Processual do Trabalho pela PUC-SP e advoga-
da do escritório Dias e Pamplona Advogados.

O público-alvo são administradores, gerentes e 
profissionais de RH, franqueadores e franque-
ados das empresas de alimentação. O valor da 
inscrição é de R$ 70 para associados e de R$ 140 
para não associados. O workshop acontecerá 
das 14h30 às 17h no Restaurante Ráscal do Sho-
pping JK (Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, 2.041, 3º piso, Itaim Bibi). Mais informações 
pelo telefone (11) 3083-1931.

GT-TEC
Também nesta terça será realizado na sede da 
ANR o 3º GT-TEC de 2014. Na pauta do encontro, 
programado para começar às 14h, estão a apre-
sentação do programa oficial do 3º Encovisas e 
o workshop sobre Calibração de Equipamentos, 
além de assuntos gerais. Os interessados em 
participar devem se inscrever pelo telefone (11) 
3083-1931 ou pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br. 

GT-COM: WORKSHOP MOSTRA COMO PENSA E
AGE O CONSUMIDOR DE LUXO NO BRASIL

FRICCÒ TRAZ RECEITA DA ÚMBRIA
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Nesta quinta-feira (17), das 9h30 às 11h, 
Carlos Ferreirinha será o responsável pelo 

workshop “Hábitos e comportamentos do con-
sumidor de luxo no Brasil”, com destaque para o 
mercado gastronômico. O encontro faz parte do 
calendário de eventos de 2014 do GT-CoM. 

“A proposta é contextualizar os associados sobre a 
nova visão do mercado, evidenciando oportunida-
des para segmento de bares e restaurantes”, disse 
Marina Zynger, coordenadora de Comunicação dos 
restaurantes Dressing, Ecco e Forneria San Paolo e 
responsável pelo convite feito a Ferreirinha.

O convidado é fundador e presidente da MCF 
Consultoria, empresa especializada em estudos e 
análises sobre hábitos e comportamento do con-
sumidor. Atua há 27 anos nas áreas de gestão de 
operações, desenvolvimento de negócios, ven-
das, marketing e comunicação.

As inscrições podem ser feitas até quarta (16). A 
participação é gratuita, mas as vagas são limitadas. 
Mais informações pelo telefone (11) 3083-1931.

Carne refogada com vinho branco seco, azeite 
extra-virgem, alecrim, alho e tomates frescos. 

Esses são os ingredientes básicos de um prato tí-
pico da Úmbria (região central da Itália), de que 
todo mundo por lá gosta, chamado friccò. E é da 
Úmbria, da comuna medieval de Gubbio, com 
apenas 30 mil habitantes, que o chef Sauro Sca-
rabotta veio para o Brasil e em 1997 abriu em São 
Paulo as portas de um estabelecimento batizado 
com o nome da receita mais famosa da sua terra 
natal: Friccò. 

Sauro trouxe na bagagem a experiência na cozi-
nha de grandes redes de hotéis, como Sheraton 
e Hyatt, na Alemanha, Japão, Chile e Argenti-
na. Em 1994, Giancarlo Bolla o chamou para o 
Brasil, onde trabalhou no La Tambouille, depois 
no Leopolldo e no Bar des Arts. Até que abriu o 
próprio restaurante. 

Instalado há 17 anos na Vila Mariana (Rua Cuba-
tão, 837), hoje o Friccò Ristorante tem no menu 
carnes, massas e pratos vegetarianos, além de 
frios artesanais.  A casa abre para o almoço de ter-
ça a sexta, das 12h às 15h; e sábados e domingos, 
das 12h às 16h30. O jantar é servido de quinta a 
sábado, das 19h às 23h.
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