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cIclO De DebAteS Anr DIScUte ImpActOS De prOJetOS De 
FUncIOnAlIDADe nA GeStÃO e cOntrOle em reStAUrAnteS

Possuir um espaço funcional, que permita oferecer aos clientes um serviço 
ágil e de excelência. É isso que buscam os estabelecimentos de alimentação 
fora do lar. Para ajudar bares e restaurantes a entender como encontrar o 
projeto ideal e qual o impacto dessa funcionalidade na gestão e no controle 
do negócio, a ANR reúne especialistas para debater o tema no quarto encon-
tro do Ciclo de Debates 2017. 

Marcado para esta terça-feira (15), a partir das 15h30, o debate terá a presen-
ça da arquiteta, nutricionista e diretora da Placontec Projetos, Ivim Pelosso, 
e de Lúcia Verginelli, consultora da Food Care Consultoria e coordenadora do 
curso de gastronomia da Faculdade Mário Shemberg.

“Vamos mostrar como é fundamental ter um espaço físico bem desenvolvido 
e áreas na cozinha bem dimensionadas para atender ao público”, explica Ivim. 
Para ela, a falta do controle de espaço versus demanda é um dos principais 
pontos que acabam contribuindo para um estabelecimento fechar as portas. 

A funcionalidade do local também está diretamente ligada à questão da segu-
rança alimentar. “O sucesso do restaurante depende disso. É preciso ter qua-
lidade, visando sempre o alimento seguro e a saúde do cliente. É essencial um 
treinamento com os manipuladores e um manual de boas práticas para evitar 
as doenças, além de um espaço adequado para armazenamento e preparação 
dos pratos”, afirma Lúcia. 

O encontro será transmitido ao vivo na página da ANR no Facebook:

Quarto encontro de 2017 recebe Ivim Pelosso, diretora da Placontec Projetos, e 
Lúcia Verginelli, da Food Care Consultoria

curso

Anr e DUO FInAncIAl ApreSentAm nOVO WOrkSHOp SObre mODelOS De 
neGÓcIO e lUcrO nOS reStAUrAnteS

Ao implementar um negócio, existem uma série de processos que devem ser 
planejados e analisados. O principal deles é a criação de um modelo claro, que 
considere os gastos e os ganhos mensurados, a fim de garantir lucro para a 
empresa. No setor de alimentação fora do lar, a abertura ou adequação do ne-
gócio segue os mesmos passos. É preciso desenvolver um plano consistente, 
com foco na rentabilidade.

Buscando atualizar, dar dicas de quem está acostumado a analisar contas e tra-
zer mais informações sobre o tema, a ANR se une novamente à DuoFinancial 
e realiza um novo workshop de educação financeira. O objetivo do minicurso é 
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Encontro será dividido em dois dias e trará dicas de como controlar a 
operação dos estabelecimentos, com foco na rentabilidade
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mostrar como os profissionais podem conhecer e aplicar técnicas adequadas 
de precificação e dominar os efetivos custos da operação para gerar a margem 
de lucro esperada.

Dividido em duas semanas, nos dias 22 e 29 de agosto (terças-feiras), o encontro 
tem no cronograma conteúdos como a apresentação do conceito básico de mo-
delo de negócio, ponto de equilíbrio e margem de contribuição e preço de venda.

O valor para participação sai R$300 para associados e as vagas são limitadas. 
Interessados já podem realizar a inscrição diretamente pelo e-mail: 

evento

cOnceItOS DISneY De AtenDImentO e FIDelIZAÇÃO
 SÃO temA De WOrkSHOp Anr

Evento vai mostrar o que bares e restaurantes podem aprender com o case de 
sucesso da maior companhia de entretenimento do mundo 

Associados ANR estão convidados a participar do evento de lançamento no Parque 
da Mônica, em São Paulo, na quinta-feira (17)

Encantar os clientes e despertar neles o desejo de repetir a experiência. A 
Disney, maior empresa de entretenimento do mundo, é especialista nesse 
quesito. A companhia é reconhecida pelo excelente atendimento e alta taxa 
de fidelização de seus consumidores. Os conceitos empregados para con-
quistar esse sucesso serão a base do workshop “Atendimento e fidelização 
dos clientes”, que acontece no próximo dia 23 de agosto.

O objetivo do curso, direcionado aos proprietários, gerentes e gestores de 
bares, restaurantes e redes de alimentação, é apresentar as boas práticas de 
gestão da Disney. Por meio de conceitos aprendidos em cursos do Disney Insti-
tute e em visita aos bastidores do Magic Kingdom, o conteúdo do encontro leva 
os participantes a conhecerem iniciativas da empresa que podem ser adotadas 
em qualquer companhia que tenha como objetivo proporcionar um momento 
especial a seus clientes.

O workshop acontece na sede da ANR, com duração de quatro horas. Para 
os associados, o valor cobrado é de R$ 320, enquanto para não associados 
sai por R$ 420. Para mais informações: 

A pizza Hut, associada ANR, segue expandindo no Brasil. A marca acaba 
de abrir duas novas lojas: uma no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, 
e outra no Aeroporto Internacional de Brasília. Ambas são as segundas uni-
dades da rede nesses locais e passam a integrar o portfólio de mais de 150 
estabelecimentos distribuídos pelo país.

A nova unidade paulistana está localizada na sala de embarque e busca 
oferecer mais conveniência aos clientes antes do voo. Funcionando diaria-
mente, entre 6h e 23h, traz no cardápio novidades para o café da manhã, 
como sanduíches com cream cheese e misto-quente. “Queremos oferecer 
aos passageiros uma ótima experiência, com produtos de alta qualidade 
e ótimo atendimento”, afirma Flávia Leme, diretora de Operações da IRB, 
franqueada à frente de outras lojas em São Paulo.

A unidade do Aeroporto Internacional de Brasília fica na área de desembar-
que e também funciona diariamente, porém com um cardápio mais enxuto. 
Entre as opções, fatias, pizzas inteiras, entradas e sobremesas, além de 
pedidos para viagem.

expansão 

pIZZA HUt Abre nOVAS UnIDADeS em AerOpOrtOS

convite

mcDOnAlD’S lAnÇA prOJetO De DeSenVOlVImentO SUStentÁVel

A KFc, associada ANR, acaba de abrir mais uma unidade em São Paulo. A 
nova loja fica localizada na praça de alimentação do Shopping SP Market e 
já é a 24ª da rede de fast food no estado e 36ª no país. Além do balde de 
frango frito, carro chefe da marca, estão no cardápio sanduíches e porções 
em pedaços e tirinhas.

Segundo a franqueada Natasha Sallum, o ponto foi escolhido pelo bom fluxo 
de pessoas e estrutura que oferece. “Queremos satisfazer os anseios dos nos-
sos clientes e possibilitar a eles a experimentação de um sabor incomparável, 
que é o do frango do KFC. Temos certeza de que estamos no caminho certo 
e as expectativas com a abertura dessa loja são ótimas”, afirma.

O mcDonald’s, associado ANR, está apoiando uma nova iniciativa 
na área da sustentabilidade, o Impacta ODS, um programa de edu-
cação focado nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
da Organização das Nações Unidas.  O lançamento oficial da ação 
será nesta quinta-feira (17), a partir das 11h, em evento realizado 
no Parque da Mônica, em São Paulo. 

O Impacta ODS é uma iniciativa da Organização Aldeias Infantis 
SOS Brasil e do Instituo Mauricio de Sousa voltada a empresas, 
instituições de ensino e governo. A ação conta com formação di-
gital à distância e com uma série inicial de 18 gibis da Turma da 
Mônica, que retratam de forma lúdica estas metas globais da ONU. 

O evento contará com a presença de Mauricio de Sousa 
e palestras de Carlo Pereira, secretário executivo do 

Pacto Global Brasil, Glaucia Terreo, diretora da 
GRI Brasil e Leonardo Lima, da Arcos Do ra-
dos, sobre a integração dos ODS na estratégia 
empresarial. “Estamos muito contentes de po-

der colaborar com o Impacta ODS pela educação 
que proporcionará a milhares de crianças, e também 

pelo fato que estará apoiando a crianças em situ-
ação de vulnerabilidade. Esperamos contribuir sig-

novidade

kFc InAUGUrA lOJA nO SHOppInG Sp mArket

nificativamente na disseminação dos ODS através de nossos canais 
de comunicação e restaurantes”, afirmou Lima.

O projeto conta ainda com o apoio da Rede Brasil do Pacto Global da 
ONU, GRI Brasil, CEBDS, além de empresas e instituições de ensino.
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