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destaque

ANR FECHA PRIMEIRO TRIMESTRE COM NOVOS ASSOCIADOS

O ano começou bastante movimentado na Associação Nacional de Restau-

lista. O estabelecimento conta com um cardápio contemporâneo, além de

rantes. No primeiro trimestre de 2017, a entidade deu as boas-vindas a nove

uma incrível variedade de bebidas que vai do chopp às cervejas artesanais

novos associados. Em janeiro, quem se juntou à ANR foi o SUBWAY. A rede,

e importadas, além de drinks de diversos sabores.

fundada durante os anos 60, nos Estados Unidos, é a maior na categoria de

No segmento de alimentação saudável, chegaram a Seeds Up - The

sanduíches “submarinos” (lanches com duas longas fatias de pão e recheio

Fast Healthy Food e a Super Natural Orgânicos & Saudáveis. A primeira

variado). No Brasil, fechou 2016 com 2120 lojas, em 652 cidades.

oferece um menu variado, baseado na disponibilidade de ingredientes

Entre fevereiro e abril, outras oito marcas passaram a integrar a lista de

frescos, que respeitam o tempo da natureza. Já o segundo é um merca-

associados. Ainda na linha dos lanches, a Z Deli Sanduíches trouxe seu

do de orgânicos e produtos naturais que também abriga um restaurante

toque judaico. Considerada uma das melhores hamburguerias da cidade,

ovolactovegetariano (com opções para aqueles que não comem carne,

possui duas unidades em São Paulo, uma na Haddock Lobo e outra em Pi-

mas consomem ovos e leite).

nheiros. Outra lanchonete de sucesso é a Dona Vitamina, com opções de

O cardápio tradicional também ganhou um novo representante com o Res-

smoothies e sucos para agradar a todos os paladares.

taurante Zucco, que oferece um delicioso menu-executivo no almoço e à

Com 67 anos de história, o Riviera Bar também passou a fazer parte do

la carte no jantar. Já nas carnes é o Fogo de Chão quem traz duas novas

time da entidade. Na tradicional casa, instalada na Av. Paulista, muitos

unidades para a associação. Criada na década de 60, a marca se tornou

drinques, sanduíches, petiscos, saladas e pratos que vão das massas aos

ícone do rodízio. Hoje conta com 32 endereços, nove deles no Brasil e ou-

peixes e grelhados. Próximo dali, o Mirante Bar, na Vila Mariana, se junta à

tros 23 nos Estados Unidos. Sejam todos muito bem-vindos!

Grupo de trabalho

PRIMEIRO GT-CoM DE 2017 RECEBE BEATRIZ KOCH, EDITORA DE GASTRONOMIA
DA REVISTA CLAUDIA
Jornalista, que também coordena projeto paralelo de consultoria de imagem para o segmento, irá
abordar a importância de uma boa apresentação à mesa

A expressão “comer com os olhos” tem mais valor do que parece no universo gastronômico. Um prato
saboroso precisa, primeiro, mostrar o cuidado com cada detalhe. É nisso que acredita a convidada
do primeiro GT-CoM de 2017, Beatriz Koch, editora do caderno Casa&Comida da revista CLAUDIA.
“Comer é uma experiência multissensorial, que vai muito além do paladar”, define.
No bate-papo, marcado para 26 de abril (quarta-feira), a partir das 10h, na sede da ANR, em São
Paulo, a jornalista vai explicar a necessidade de uma visão mais humanizada da comida/bebida, com
valorização do que é efetivamente real. Para ela, não é preciso requinte nos pratos e receitas, mas sim
planejamento, criatividade e capricho nos pequenos detalhes. “A gastronomia precisa estar relacionada
ao prazer, às sensações e memórias afetivas. Isto é, a comida que alimenta não só o corpo, como
também a alma”, garante.
Formada em jornalismo pela PUC de São Paulo, Beatriz também coordena um projeto paralelo da marca
Foto: divulgação

que presta consultoria de imagem e direção de arte para empresas do segmento de gastronomia e
decoração, criando a identidade visual dos espaços. As vagas para participar do encontro são limitadas.
Os interessados podem tirar dúvidas ou confirmar participação pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

treinamento

ANR E DUO FINANCIAL PROMOVEM WORKSHOP SOBRE EQUILÍBRIO DAS
FINANÇAS PARA RESTAURANTES

n

o
v
o

as melhores práticas financeiras e melhorar a gestão de negócios dos locais”,
explica Luiz Gatti, sócio da Duo Financial.
As vagas são limitadas. Para as inscrições até o dia 25 de abril, existem preços promocionais: o curso sai R$ 300 por participante. Para pagamentos após
essa data, as inscrições saem R$ 340 por pessoa. O cadastro já pode ser feito
pelo e-mail: anr@anrbrasil.org.br, com envio de nome dos participantes e tele-

Foto: divulgação

fone para contato. Confira a programação do curso:

Para ajudar os restaurantes a controlar o fluxo de caixa e a organizar o setor
financeiro, a ANR e a Duo Financial vão promover o Workshop “Como Manter
o Equilíbrio das Finanças do Seu Restaurante”. O encontro é aberto para as-

10 de maio

17 de maio

• Fundamentos Básicos

• Necessidade de Giro

• Aplicações

• Quanto meu negócio necessita

• O que pode afetar seu caixa?

• Como utilizar o FC para

• Os lançamentos

sociados e não associados da entidade e será dividido em duas quartas-feiras,
10 e 17 de maio, das 14h às 17h30.

manter meu saldo no azul
• Demonstrações de Fluxo de
Caixa

• Ter seus números sempre à mão

O curso será conduzido por Cristina Prates, economista pela FGV, com es-

• Tendo controle do seu negócio

pecialização em finanças (INSPER) e liderança (ESADE - Espanha). Ela atuou
durante 27 anos no mercado financeiro, em instituições internacionais, focada

• Ciclo Financeiro

em gestão de crédito e análise econômico-financeira para empresas de médio
e grande porte.

• Recebimentos e Pagamentos

“A ideia é trazer um pouco de metodologia e alinhamento para que os res-

• Casando o ciclo financeiro;
esteja no azul

taurantes se mantenham atualizados. Queremos trazer padronização, ensinar

• Aplicando conhecimentos
• Montando meu fluxo

workshop

COMO ANDA O DIÁLOGO COM A SUA EQUIPE?

Dentro de qualquer empresa, a comunicação é ferramenta básica para o bom

corporativa. À frente da aula está Flávia Campana Omori, psicóloga gradu-

andamento dos trabalhos e para o desenvolvimento sadio da corporação. Por

ada pela USP, com cursos de especialização em Gestão do Conhecimento e

isso, nesta quarta-feira (19), a ANR apresenta o primeiro workshop “Melhorando

Marketing de Serviços pela FGV/SP.

a Comunicação de sua Equipe”, cujo objetivo é ensinar formas para melhorar

Para os associados interessados em participar, a inscrição é R$ 280. Já para

o diálogo entre líder e liderados.

não associados, o custo é de R$ 380. Também é possível ter o workshop na

Entre os conteúdos abordados, destaque para dicas de comunicação verbal

modalidade in company por R$ 3.500. Em todos os casos, o valor inclui CD com

e não-verbal, causas básicas da má comunicação e definição de comunicação

material e certificado de participação. Inscrições e informações:

comunicacao@anrbrasil.org.br

em pauta

GRUPO DE TRABALHO DA ANR DISCUTE TAXAS DE DELIVERY
EM VENDAS ONLINE

Foto: divulgação

Durante o próximo encontro do GT-TI, marcado para 25 de abril, às 10h, a
ANR irá discutir com seus associados a questão das opções de aplicativos
online de delivery e suas taxas para restaurantes. Atualmente são poucas as
plataformas disponíveis e a entidade busca encontrar uma opção com tarifas
mais adequadas aos estabelecimentos de todos os portes.
“Pleiteamos um valor mais equilibrado e, acima de tudo, alinhado ao momento delicado que o mercado atravessa. Como todos temos acompanhado
diariamente nos noticiários, o custo para manter o delivery é alto e as taxas
colaboram muito com isso”, afirma Robert Oliveira, representante do grupo.
Todos os associados que trabalham com delivery e tiverem interesse em redução de custo devem preencher a planilha da ANR que tem informações sobre
a operação nesse sistema. “Desta forma, a entidade terá dados suficientes
para abrir uma negociação voltada a todos”, conclui.

curso

Foto: banco de imagem

ANR REALIZA WORKSHOP GRATUITO SOBRE
LIMPEZA DOS SISTEMAS DE EXAUSTÃO
E AR CONDICIONADO
Nesta terça-feira (18), durante a reunião do GT-TEC, a ANR traz um encontro
exclusivo para os membros do grupo de trabalho. O objetivo é orientar sobre
práticas e legislações de limpeza do sistema de exaustão e ar condicionado.
O workshop será conduzido pelo palestrante José Marcos Cassiano, Gerente
de Manutenção da Cia Tradicional de Comércio. Graduado em Gestão de
Pessoas, o profissional também é formado pelo Senai como Técnico em
Refrigeração e Ar Condicionado e Técnico Elétrico.

prêmio

D.O.m.: mais uma vez ENTRE OS MELHORES DO MUNDO

Foto: divulgação

O D.O.M. Restaurante, comandado pelo chef Alex Atala e associado
ANR, conquistou a 16ª posição do ranking “The World’s 50 Best Restaurants”, lista elaborada pela revista inglesa “Restaurant”.
O chef, que inaugurou o restaurante em 1999, está honrado e muito
feliz por participar mais um ano da lista. “Estou em um momento em
que acho natural e necessário me dedicar cada vez mais a estudos e
pesquisas. Tenho em mente uma renovação profunda, algo que a gastronomia proporciona: transformação. E continuo alinhado com a valorização dos ingredientes brasileiros e comprometido com o desenvolvimento de uma gastronomia cidadã. Esses são e sempre serão meus
maiores objetivos”, disse Atala.
A classificação, uma das mais respeitadas do setor, foi divulgada na semana passada, em festa realizada em Melbourne, na Austrália. Desde
2006, o D.O.M. está presente na lista dos 50 melhores do mundo.

www.anrbrasil.org.br
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