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Stf reforÇa imPortÂnCia Da atUaliZaÇÃo De DaDoS CaDaStraiS DoS 
aSSoCiaDoS JUnto À anr
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Uma nova exigência do Supremo Tribunal Federal (STF) destaca a importância 
das entidades manterem os dados cadastrais de seus membros atualizados. O 
STF decidiu que, nas ações coletivas movidas por associações em defesa dos 
seus associados, o documento deverá sempre ser acompanhado de uma lista 
com a relação dos associados existentes até a data da ação.

De acordo com o informativo 011/2017 da ANR, disponível na íntegra na área 
restrita do site, a decisão foi tomada no julgamento do Recurso Extraordi-
nário nº 612.043, realizado em 10 de maio, e estabelece que a relação seja 
entregue até a data da abertura da ação. 

Diante da nova regra, a ANR solicita aos associados que mantenham sempre 
seus dados cadastrais atualizados. Assim, nos casos em que for necessário 
propor alguma medida judicial em defesa do setor, a relação poderá refletir 
fielmente a situação de todos.

workshop

ConHeCe oS SeGreDoS Para aUmentar a lUCrativiDaDe 
Do SeU reStaUrante?

Novo workshop, promovido pela ANR, traz dicas de gestão estratégica 
para melhorar os processos do negócio

Gestores estão sempre em busca de novas fórmulas para melhorar o de-
sempenho de seus negócios. Mas será que todos sabem exatamente no 
que é necessário focar para conquistar o sucesso? Em 14 de junho, das 
14h às 17h, a ANR apresenta o novo workshop “Para seu restaurante lu-
crar mais”, que irá trazer dicas de gestão para melhorar os processos nos 
estabelecimentos, aumentado a lucratividade.  

O evento será dividido em palestra e exercícios práticos. Por isso, os participan-
tes devem trazer tablet ou notebook para acompanhar as atividades. No conteú-
do previsto, informações sobre controle de processos, definição e padronização 
de produtos, rendimento, acompanhamento de custos e estoques, entre outros. 

O evento será conduzido por Christian Voillot Cruz, autor do livro “Para 
Seu Restaurante Lucrar Mais - Gestão Estratégica para a eficiência nos 
negócios com real entrega de valor”. Atualmente ele presta consultoria de 
gestão para empresas de diversos ramos de atividade, atuando principal-
mente na área de inteligência de contextualização de dados. 

O novo workshop será realizado na sede da ANR, em São Paulo. Até sex-
ta-feira (26), há preços especiais para inscrições, que já englobam um 
exemplar do livro e certificado de participação. Associados pagam R$ 300 
e não associados R$ 450. Após a data os valores sobem para R$ 340 e R$ 
500, respectivamente. 

As próximas semanas serão movimenta-
das para os associados da ANR, quan-
do acontecem as reuniões do GT-TI, GT-
CoM e GT-Suprimentos. Não perca!

agenda

Confira oS PrÓXimoS eventoS Da anr

30/05 GT-CoM - Bate papo com o diretor comercial do Waze

30/05 GT-TI - 4o encontro do ano

31/05 GT-Suprimentos - 3o encontro do ano

anote na aGenDa

curso

WorKSHoP “Como manter o eQUilÍbrio DaS finanÇaS Do 
SeU reStaUrante” É SUCeSSo De PÚbliCo

Realizado em parceria com a Duo Financial, encontro trouxe cases bem sucedidos para explicar na 
prática a importância da análise de caixa e ciclo financeiro

Nas duas últimas quartas-feiras, 10 e 17 de maio, a sede da ANR, em São Paulo  
abriu as portas para receber a primeira edição do workshop “Como manter o 
equilíbrio das finanças do seu restaurante”. No total, 22 participantes estiveram 
nos encontros que somaram 7 horas de conteúdo sobre gestão e fluxo de caixa. 
“Foi uma experiência muito boa, todos estavam bem interessados. Apresentamos 
casos práticos de três restaurantes, permitindo que entendessem melhor sobre 
esse conteúdo na prática”, conta Cristina Maturano, consultora da Duo Financial.

O workshop trouxe explicações detalhadas sobre as ferramentas necessárias 
para identificação de necessidades de capital de giro e de ciclo financeiro. Na 
opinião de Cristina, a possibilidade de conhecer esses processos e trocar expe-
riências é essencial para os gestores. “É muito comum os proprietários conhe-
cerem muito sobre a atividade principal de seu negócio, mas descuidarem da 
gestão das finanças. Um workshop sobre o assunto permite revisar os concei-
tos e reavaliar como anda o equilíbrio financeiro”, finaliza.
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festival

aSSoCiaDoS Da anr PartiCiPam Do 10º bUrGer feSt

Applebee’s, Capim Santo, Hamburgueria Nacional, Pobre Juan e The Fifties, 
associados ANR, são algumas das atrações da 10ª edição do Burger Fest. O 
evento, um dos mais aguardados do ano, acontece em mais de 150 endereços 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belo Horizonte até 28 de maio.

Os restaurantes participantes criaram receitas exclusivas para o festival. O Po-
bre Juan, por exemplo, montou o sanduíche no pão de brioche, com molho leve-
mente apimentado e ketchup de goiabada. Já o The Fifties fez um hambúrguer 
de picanha 150g, geleia de pimenta e banana, acompanhando de chips trufada.

O Applebee’s criou um hambúrguer de 180g, coberto com queijo Jack-Che-
ddar e jalapenhos, servido entre duas tortilhas de trigo e temperado com 
molho Mexi Ranch. Na Hamburgueria Nacional, pão artesanal da casa, carne 
blend HN (Hamburgueria Nacional) e recheio de shitake e queijo. Por fim, no 
Capim Santo, a criação é o hambúrguer de camarão no pão de capim santo, 
com chips de banana.

Os detalhes das receitas e preços dos hambúrgueres durante o Burger Fest 
podem ser encontrados no site: www.burgerfest.com.br.

novidade

Pobre JUan aPreSenta eXClUSivo menU Para HaPPY HoUr

Conhecido como um dos principais restaurantes de carnes premium do 
país, o Pobre Juan, associado ANR, lançou mais uma novidade: o menu 
de Happy Hour. Por R$ 49,90, é servida uma rodada de porções dos deli-
ciosos petiscos do restaurante, como empanadas, croquetes de ossobuco 
e jámon, chorizo tradicional e fritas finas. A pedida ainda conta com uma 
bebida, podendo ser uma garrafa de cerveja Original (600ml), caipirinha, 
gin tônica ou clericot.

O menu está disponível nas 12 unidades da rede em todo o país, de se-
gunda a sexta, das 19h até o último cliente. Aos finais de semana, o happy 
hour tem início às 17h e também é oferecido até o estabelecimento fechar.

associados

viColo noStro: PeDaCinHo Da itÁlia em SÃo PaUlo

Fundado em 1998, no local onde funcionava uma fábrica de pães, o Vicolo 
Nostro trouxe para São Paulo um pedacinho da Itália. A viela, logo na 
entrada da casa, que remete aos antigos vicolos italianos, os chamados 
becos, em tradução para o português, foi de onde veio à inspiração para 
o nome do espaço: nosso beco, nosso cantinho. Todos os detalhes do 
restaurante remetem à Itália e à cultura barroca, com charme e elegância. 

A casa fica no Brooklin, Zona Sul de São Paulo, e desde sua criação é 
gerida pela mesma família. Especializado em comida italiana, o Vicolo 
Nostro serve pratos inspirados na cozinha clássica do centro e do norte 
do país, com toques contemporâneos. 

Entre as opções mais famosas estão a Fraldinha com Risotto de queijo 
brie e ervas e a Massa Fresca recheada com bacalhau ao molho cremoso 
de sálvia. De sobremesa, é possível escolher entre os famosos gelatos, 
frutas frescas e Creme Brûlè.

expansão

inovaÇÕeS e inveStimento: reDe bob’S foCa no 
CreSCimento no braSil

Ter 65 anos de existência consolidada no mercado brasileiro e 1100 unida-
des espalhadas pelo país já seria o suficiente para que uma empresa ficasse 
satisfeita, certo? Errado. A Rede Bob’s, associada ANR, e parte do grupo 
BFFC (que também possui as marcas KFC, Pizza Hut, Doggis e Yoggi) se-

gue inovando e investindo com foco no crescimento, alcançando ainda mais 
praças e ampliando sua oferta de produtos e ferramentas de compra.

“A empresa desenvolveu um pacote com tecnologias e equipamentos vol-
tados para o setor de fast food. O Aplicativo Bob’s, por exemplo, permite 
ao consumidor realizar o pedido via celular e receber o produto na loja ou 
em qualquer outro endereço. Também implantamos a segunda fase do pro-
jeto arquitetônico, iniciado em 2014, da primeira loja 100% digital do Brasil, 
no Barra Shopping, no Rio de Janeiro”, conta Carlos Pollhuber, diretor de 
marketing do Bob’s.

Sobre a expansão em novos municípios, Pollhuber explica que o modelo de 
negócio da marca possibilita alcançar cada vez mais cidades. “O foco de 
crescimento da rede inclui tanto capitais como municípios do interior com 
mais de 100 mil habitantes. Essa medida é possível devido ao completo 
portfólio de formatos de operação e à carteira de produtos inovadores com 
grandes ícones nas categorias de sanduíches e sobremesas”, finaliza.
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http://www.burgerfest.com.br

