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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

COMIDA SUSTENTÁVEL

Na próxima quinta-feira (28), das 09h às 
10h30, acontece o terceiro encontro do 
GT-Sustentabilidade de 2015. A reunião 

do grupo de trabalho, coordenado por Raphael 
Bottura (Grupo Badebec), servirá para definir 
quais serão os próximos passos do projeto 
RAMA (Restaurante Amigo do Meio Ambiente), 
que prevê a integração dos associados da 
ANR interessados em adotar programas de 
sustentabilidade em seus estabelecimentos. 
Na reunião será tratada a criação do grupo 
e os critérios necessários para formar uma 
rede realmente capaz de influenciar clientes 
e colaboradores a pensar no meio ambiente 
como um todo. 

“A questão da sustentabilidade tem avançado, 
mesmo que a passos curtos. Por isso, temos 
buscado alternativas e pesquisas para 
encontrar maneiras de reduzir o consumo 
e gerar menos resíduos, além de tentar 
aproximar a cadeia produtiva do nosso tipo 
de negócio”, diz Bottura.

Segundo ele, o restaurante que investe 
em soluções em prol do meio ambiente, 
deve investir também em uma divulgação 
adequada. Assim, não perde a oportunidade 
de atrair mais clientes e de se posicionar no 
mercado. “Investir em soluções sustentáveis, 
como telhados que captam a energia solar, ou 

cisternas para coletar a água de chuva, não basta. 
A conta ainda não fecha. É necessário investir 
na divulgação do negócio, pois muitos clientes 
aceitam pagar mais caro justamente para 
consumir nos estabelecimentos comprometidos 
com a questão ambiental”, completa. Bottura 
revela que a proposta do Grupo RAMA é 
justamente permitir que o associado divulgue 
seu negócio em rede. 

Para participar do encontro, favor confirmar 
presença pelo e-mail 

 comunicacao@anrbrasil.org.br

COM LICENÇA, DESCULPE, OBRIGADO!

Já estão abertas as inscrições para o 3º 
Workshop Atendimento e Fidelização de 
Clientes, que acontece no próximo dia 10 

de junho, na sede da ANR. Serão abordadas, en-
tre outros assuntos, as maneiras mais indicadas 
para garantir um bom resultado no atendimento 
e as formas de ampliar a satisfação dos clientes, 
gerando a sua fidelização.     

A consultora da ANR, Flávia Campana Omori, 
irá mostrar que não basta o estabelecimento 
tentar manter um atendimento padronizado, 
utilizando um tratamento à base de “senhor” 
e “um momento, por favor”. No encontro, que 
terá duração total de duas horas e meia, será 
mostrado que:

4º ENCOVISAS: SUA MARCA AQUI

O ENCOVISAS, considerado o mais 
importante encontro entre repre-
sentantes das Vigilâncias Sanitárias 

e empresários do setor, chega a sua quarta 
edição este ano. Desde sua primeira realiza-
ção, em 2012, o evento tem reunido técnicos 
e autoridades para discutir as legislações 
sanitárias municipais, estaduais e federais, 
além de apresentar as novidades voltadas 
para garantir as melhores práticas na rotina 
dos estabelecimentos. 

O evento organizado pela ANR este ano está 
marcado para acontecer em agosto e já está com 
suas cotas de patrocínio – que vão do platinum 
ao bronze – sendo preenchidas pelas empresas 
interessadas em apoiar as rodadas de debates. 

Para mais informações e aquisição das cotas de 
patrocínio escreva para:
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 comunicacao@anrbrasil.org.br

• O bom atendimento está ligado ao 
comprometimento da equipe; 
• A importância da divulgação dos 
conceitos do restaurante;
• Cuidado com os detalhes!
• É necessário identificar claramente 
as necessidades dos clientes.

Flávia é psicóloga, graduada pela 
Universidade de São Paulo (USP), com 
cursos de especialização em Gestão do 
Conhecimento e Marketing de Serviços 
pela FGV/SP. Desde 1995, ela atua como 
consultora na área de Gestão Empresarial 
e já trabalhou em processos de gestão e 
melhoria das mais diversas áreas. 

Para pagamento até o dia 27/05/2015 será 
concedido desconto de 10%. Inscrições e 
informações: 

R$ 200,00Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

R$ 300,00Não associados

 comunicacao@anrbrasil.org.br

SPTRANS EXPLICA REFORMULAÇÃO DAS LINHAS DE ÔNIBUS 
EM SP DIA 02/06 NO CICLO DE DEBATES DA ANR

OGT-RH promove no próximo dia 2 
de junho mais uma edição do Ciclo 
de Debates ANR, que acontece das 

15h às 17h, na sede da entidade. Desta vez, 
a convidada é a diretora de Planejamento da 
SPTrans, Ana Odila de Paiva Souza (foto), que 
irá tratar da gestão do sistema de  transporte 
público na cidade de São Paulo e mostrar como 
o setor de food service tem se beneficiado 
com alguns programas. Entre eles está a Rede 
de Ônibus da Madrugada, que funciona da 
0h às 4h, estimulando as principais atividades 
noturnas da cidade e reforçando o movimento 
em bares, restaurantes e lanchonetes. 

Com a nova medida, tanto clientes, como os 
próprios funcionários dos estabelecimentos, já 
não precisam recorrer a outros modelos mais 
onerosos de locomoção, como táxi, por exemplo. 

A ANR também programou outros dois 
encontros no próximo mês, desta vez com 
representantes ILUME e da COMGÁS. 

Para mais informações escreva para:

 comunicacao@anrbrasil.org.br
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FOURSQUARE: FERRAMENTA 
IMPORTANTE PARA SEU NEGÓCIO
Com a evolução dos smartphones e as melho-
rias observadas nos sistemas de localização, as 
informações sobre os arredores são cada vez 
mais fáceis de obter. O Google Maps, por exem-
plo, já exibe diversos serviços em seus mapas, 
como restaurantes, bares, lanchonetes e hospi-
tais. Criada em 2009, a rede social Foursquare 
também tem como principal função apontar lo-
cais próximos ao usuário, que sejam interessan-
tes a ele. Nesse caso, os donos de restaurantes 
podem solicitar a inclusão ou alteração de suas 
páginas, além de criar anúncios e inserir ofertas.

O primeiro passo é acessar a página: 

e informar o nome, a cidade e o país onde 
está o estabelecimento. Se seu negócio já 
fizer parte das opções disponíveis na região, 
ele irá aparecer no resultado da busca. Bas-
ta clicar em Claim my Business e depois disso 
acessar sua conta do Foursquare – ou criar 
uma, caso ainda não tenha. Para criar anún-
cios e ofertas para os clientes, o Foursquare 
cobra uma taxa de R$ 20. 

h t t p : / / p t . b u s i n e s s .
foursquare.com/claim

ENDEAVOR: POBRE JUAN É PREMIADO NO CHILE

Os executivos do Pobre Juan, associado 
da ANR, receberam o prêmio de 
“Empreendedores da Endeavor”, que 

foi entregue durante o 58º Painel Internacional 
de Seleção da Endeavor, realizado no fim de 
abril, no Chile. 

O proprietário e também presidente da ANR, 
Cristiano Melles, juntamente com os seus 
sócios Luiz Marsaiolli e Rafael Valdivia, tiveram 
seu modelo de negócio selecionado entre 23 
empresas de 10 países e passam a ter acesso 
livre ao seleto grupo de empreendedores 
que integram a organização. Somente no 
ano passado, mais de 2 mil empresas se 
inscreveram para participarem da Endeavor, 
mas apenas oito conseguiram aprovação final. 
No total, 651 companhias – que juntas geram 
mais de 400 mil empregos em todo o mundo e 
possuem uma receita de 6,8 bilhões de dólares 
– compõem o quadro atual da organização. 

“Estar entre os empreendedores da Endeavor 
nos motiva a continuar no caminho da inovação 
e das mudanças, além de ter acesso a grandes 
empresários”, afirmou Melles, que em 2004 
abriu o Pobre Juan e hoje possui 11 unidades 
espalhadas pelo Brasil.

MARQUE NA AGENDA! GT-COM NESTA QUARTA-FEIRA (27)
O especialista em Search Marketing, Ricardo 
Zacho falará aos associados sobre as melho-
res ferramentas de indexação de sites, oti-
mização não paga em buscas, adaptação de 
páginas para androids, recursos para publici-
dade móvel, inserções em YouTube, entre ou-
tros assuntos do mercado digital.

Sócio da agência MZClick, Ricardo tem forma-
ção técnica em processamento de dados e es-
pecialização em marketing de serviços (FGV). 
É também bacharel em comunicação social 
com ênfase em produção editorial (Univer-
sidade Anhembi Morumbi). Atualmente, faz 
MBA em Marketing na ESPM.

RESPONDA NOSSA PESQUISA!
Como parte das comemorações das 
300 edições do Boletim Semanal de 
Informações, a ANR convidou seus 
associados a opinarem sobre o conteúdo 
disponibilizado neste canal. O prazo para 
a devolução do questionário termina 

na próxima sexta-feira (29). Por isso, se 
ainda não respondeu, fique atento! Serão 
sorteadas cinco vagas para o 4º Encovisas e 
outras cinco para o próximo RestauraRH. Os 
nomes dos ganhadores serão anunciados na 
próxima reunião Plenária da ANR.

CATEGORIZAÇÃO: ANR É CONVIDADA A
PARTICIPAR DE GRUPO TÉCNICO DA ANVISA 

AANR fará parte a partir deste ano do 
Grupo Técnico a ser criado pela ANVISA 
para discutir os próximos passos para 

a implantação da Categorização de Serviços 
de Alimentação. O convite foi feito na última 
quinta-feira, em Brasília, pela Gerente-Geral 
de Alimentos da ANVISA, Denise de Oliveira 
Resende, em encontro que reuniu entidades 
do setor além de especialistas e técnicos.

A ANR estava representada pela consultora 
técnica da entidade, Eliana D. Alvarenga, além 
de Silvia Muller Gentil, da TrendFoods, e a 
nutricionista  Rachel Bachega, da Bureau Veritas, 
assessora de qualidade de diversos associados. 
Do Grupo Técnico que será implementado 
também farão parte especialistas e técnicos, 
além de representantes das vigilâncias sanitárias.
 
A ANVISA deu mostras claras de que levará o 
projeto adiante, e a minuta a ser preparada 
terá algumas mudanças em relação ao projeto-
piloto, implantado em 2014 nas cidades-sedes 
da Copa. Um dos principais aspectos deste 

novo formato será o fato de tornar a implantação 
opcional aos municípios de acordo com a decisão 
de cada um. 

A categorização foi desenvolvida e validada 
ao longo de 2012 e 2014 no Brasil. Na época, 
diversos representantes do setor de serviços de 
alimentação, como a ANR, além do Conselho 
Federal de Nutrição, foram convidados a participar 
das discussões. 
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