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destaque

LEI DAS GORJETAS, TERCEIRIZAÇÃO E MEDIDAS DE PREVENÇÃO A
INCÊNDIO SÃO DESTAQUES DA PLENÁRIA ANR

Foto: Banco de imagens

A segunda reunião plenária da ANR, realizada na última quinta-feira (27), voltou a discutir a lei das gorjetas, que entra em vigor no dia 15 de maio, e sua
importância tanto para colaboradores quanto para restaurantes e bares. Na
ocasião, os associados tiveram a oportunidade de esclarecer novas dúvidas
sobre o tema com o consultor jurídico da entidade, o advogado Carlos Augusto Pinto Dias.
O encontro também levantou a questão da terceirização, indicando como ela
pode mudar a rotina da alimentação fora do lar. A reunião contou ainda com a
apresentação das diretrizes sobre medidas de prevenção e combate a incêndio, estabelecidas pela Lei Federal nº 13.425/2017; a inconstitucionalidade da
inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS / Cofins e a decisão do STF sobre
as contribuições assistenciais, além da negociação com o Sindifast.
Outro assunto abordado foi a operação “Carne Fraca” e seus efeitos sobre

representação dos empregados em restaurantes, bares e similares em São

estabelecimentos e produtores. De acordo com os associados, a ação influen-

Paulo. A reforma trabalhista e a postergação do recolhimento do ICMS sobre

ciou uma leve queda nos preços de fornecedores, embora não tenha afetado

aquisição de pescados concluíram os assuntos abordados no dia. Na reunião

a movimentação de consumidores.

também foram anunciados os novos associados e apresentada a sócia forne-

A nova convenção coletiva específica das gorjetas com o SINTHORESP tam-

cedora CMV Solutions, empresa especializada em gestão de compras e con-

bém foi discutida, juntamente com a criação de sindicato específico para

trole sobre movimentação e uso dos inventários.

Comunicação

A IMPORTÂNCIA DOS DETALHES
Primeiro GT-CoM de 2017 trouxe a editora da revista CLAUDIA, Beatriz Koch, para falar da beleza à mesa

A expressão “comer com os olhos” vai bem além do momento a mesa. O

fotografias precisam ser reais, bem próximas à realidade para que haja

ambiente e as particularidades de cada prato contam na experiência do

uma aproximação com o consumidor”, explicou Beatriz.

consumidor. Mas a conquista e a fidelização dele começam muito antes

A jornalista abordou ainda a importância da retomada da memória afeti-

disso. “Detalhes bem pensados fazem toda a diferença. As imagens mais

va, em uma gastronomia que ofereça essa experiência multissensorial, e

reais nas redes, tipologia do cardápio, louças utilizadas, decoração...tudo

a evolução da mulher na culinária entre os anos 1950 e 2010.

faz parte de um conceito mais amplo, utilizado para contar a história da-

Foto: Comunicação/ANR

quele estabelecimento e seduzir o cliente antes dele chegar ali.”
A afirmação é de Beatriz Koch (foto), editora do caderno Casa & Cozinha,
da Revista CLAUDIA e convidada do primeiro GT-CoM do ano, realizado
na última quarta-feira (26), na sede da ANR, em São Paulo. Durante o
bate-papo com os participantes, a jornalista trouxe a definição de “Pregustação visual”. Ou seja, quanto e como o aspecto visual dos alimentos
influencia no paladar.
“Em nossa publicação o grande chamariz são as fotos bem pensadas e
bem produzidas, que integrem a mesa e o ambiente. Sabemos que o público dos restaurantes é influenciado por boas imagens. Mas, hoje, essas

GT- TEC: 09/05
Workshop “Como Manter o Equilíbrio das Finanças do Seu Restaurante”: 10 e 17/05

ANOTE NA
AGENDA OUTROS
EVENTOS ANR

GT-RH: 11/05
Workshop “Boas práticas de higiene e manipulação de alimentos”: 16/05
Workshop “Atendimento e Fidelização de Clientes – Com Base Nos Ensinamentos
do Disney Institute”: 23/05
GT-CoM: 30/05

gestão

CASE DE SUCESSO DA DISNEY SERÁ TEMA DE WORKSHOP ANR
Foto: Divulgação

No dia 23 de maio, a associação promove, em sua sede, em São Paulo, o
Workshop “Atendimento e Fidelização de Clientes – Com Base Nos Ensinamentos do Disney Institute”. O objetivo do curso é apresentar os conceitos
por trás da bem sucedida gestão da Disney, que foca seus serviços no encantamento dos consumidores.
Direcionado a proprietários, gerentes e gestores de bares, restaurantes e redes de alimentação, o workshop será aplicado pela psicóloga graduada pela
USP, Flávia Campana Omori. Segundo ela, a ideia é reforçar a necessidade em
se diferenciar da concorrência, principalmente em momentos de crise.
O evento tem duração prevista de quatro horas, com início marcado para as
13h30 e encerramento às 17h30. O valor para inscrições é de R$ 320,00 para
associados e R$ 420,00 para não associados. O valor inclui CD com material
do workshop e certificado.
Para confirmar participação ou mais informações, entre em contato pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

evento

Foto: Tadeu Brunelli

BISTRÔS LE VIN EM SÃO PAULO PARTICIPAM DA SEMANA FRANCESA
A rede de bistrôs Le Vin, associada ANR, confirmou sua presença na
semana francesa, que ocorre entre os dias 16 e 30 de maio. O evento foi
criado pela Câmara de Comércio França-Brasil e está na sexta edição.
O menu dos restaurantes para a ocasião tem muitas opções da culinária
francesa, com entrada, prato principal e sobremesa por R$ 98. Entre alguns dos pratos disponíveis, é possível pedir Blanquette de veau - Carne
de vitela cortada em cubos cozidos ao vinho branco com creme de leite
fresco e champignon de Paris, servidos na panela com cenouras cozidas
no próprio molho e arroz branco.
Além da gastronomia, a Semana Francesa também trará diversas atrações nas áreas de artes, cinema e cultura ligadas à França, proporcionando aos participantes uma experiência e imersão verdadeiramente
francesa. O evento de abertura acontece no dia 16 de maio na residência
consular, exclusivo para empresários franceses e brasileiros, associados
da Câmara e empresas parceiras da edição atual.

promoção

THE FIFTIES TEM PARCERIA COM MUSEU DA SELEÇÃO BRASILEIRA

Agora os apaixonados pela história do futebol brasileiro têm mais uma razão
para visitar o principal acervo da seleção pentacampeã mundial. O Museu
da Seleção Brasileira firmou uma parceria com o restaurante The Fifties,
associado ANR. As unidades da hamburgueria nos shoppings Village Mall,
Leblon, Rio Sul e Barra Shopping prepararam promoções especiais para
aqueles que derem um passeio pelos mais de 100 anos da Seleção.
“O Museu nos procurou para firmarmos esta parceria, e achamos muito
interessante a conexão que poderíamos fazer da marca com uma paixão
nacional do nível do futebol. Nosso público não é restrito aos mais jovens,
e fãs do esporte, de todas as idades, poderão curtir uma viagem no mundo
da bola acompanhados dos melhores lanches. Até nossos colaboradores
estão participando. Hambúrguer e futebol são de fato uma dupla de sucesso”, conta Maria Fernanda Castro, gestora de unidades The Fifities no Rio
de Janeiro e responsável pela ação junto ao Museu da Seleção Brasileira.
Os clientes que apresentarem nos restaurantes participantes um ingresso
utilizado no Museu na compra de um Texas BBQ, ganham outro de graça. Grupos de quatro pessoas ainda ganham uma entrada gratuita para a
atração. A promoção é válida até o dia 26 de junho. O Museu da Seleção
Brasileira fica na sede da CBF, na Avenida Luiz Carlos Prestes, 130, Barra
da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ e funciona das 10h às 18h. As entradas custam
R$ 22, com meia-entrada para estudantes e idosos.

novidade

MCDONALD’S LANÇA SOBREMESAS COM
SONHO DE VALSA

Após o sucesso com o Ovomaltine, o McDonald’s lançou, em comemoração ao Dia do
Amor, que aconteceu na última semana, dois produtos novos: McFlurry e McShake de Sonho
de Valsa. As novidades vieram para reforçar a plataforma de sobremesas da rede, reconhecida pelas parcerias com marcas de desejo dos consumidores.
Para o Vice-Presidente de Marketing do McDonald’s Brasil, Roberto Gnypek, a estratégia de
associar a empresa a essas marcas consolidou as sobremesas da rede. “No último ano, as vendas subiram 12% em relação ao período anterior. A procura www.anrbrasil.org.br
por esses produtos é estável até
mesmo no inverno”, afirma.







O novo McFlurry é composto por mix de baunilha, cobertura de chocolate, pedaços de Sonho de
Valsa e farofa doceDesenvolvido
crocante.porOLinhas
McShake
é preparado
com leite, mix de baunilha, cobertura de
Comunicação.
www.linhascomunicacao.com.br
chocolate, cobertura sabor Sonho de Valsa e farofa doce crocante.

Foto: Divulgação
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associados

ANR DÁ aS BOAS-VINDAS AO SURI CEVICHE & BAR
O Suri Ceviche & Bar é o mais novo associado da ANR. Localizado em
Pinheiros, o restaurante, que existe há sete anos, é famoso pela seleção de ceviches, pratos quentes e tiraditos, um prato típico peruano.
“Eu já conhecia a ANR por meio de amigos do setor. É muito importante fazer parte desse grupo e estar mais próximo do que o mercado traz de mais atual nas mais diversas frentes. Queremos nos
manter atualizados e saber das novidades do setor”, afirma Mauro
Lindenberg, representante do restaurante.
Além da opção de comer no local, o estabelecimento também possui a
opção “Suri em Casa”, na qual o cliente pode pedir ou montar o próprio
cardápio de acordo com o clima, tamanho e número de convidados.

www.anrbrasil.org.br
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