
“É uma semana para fomentar o consumo e fazer com que 
o consumidor esteja mais próximo dessa proteína. O food 
service ainda é timido na participação no evento e esse 
ano nosso principal objetivo é trazer essa realidade para 
dentro desses estabelecimentos. Queremos levar mais 
peixe para o cardápio desses restaurantes”, afirma Meg 
Felippe, Diretora do COMPESCA.

A participação dos restaurantes é muito importante para mudar a realidade 
do consumo dos brasileiros e incentivar à comercialização de peixes e frutos 
do mar no no food service. Aos interessados, o evento acontece das 9h30 às 
11h30, no auditório da FIESP, na Av. Paulista, 1313, no 4º andar. . Para conferir 
outras atividades da Semana do Peixe acesse: www.semanadopeixe.com.br 
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Com aPoio Da fieSP, Semana Do PeiXe traZ SeminÁrio 
“o PeSCaDo a ServiÇo Da GaStronomia”

destaque

CiClo De DebateS aborDa imPaCtoS De ProJetoS De 
fUnCionaliDaDe na GeStÃo De reStaUranteS

Com o objetivo de fomentar e mudar a realidade do consumo de peixes e 
frutos do mar no Brasil, será realizado, de 1º e 15 de setembro, em todo o 
país, a Semana do Peixe. Com o tema “Saúde e Sabor”, a iniciativa é coor-
denada e operacionalizada pela cadeia produtiva do pescado, com apoio de 
diversas instituições, incluindo a Fiesp.

“A Semana do Peixe quer fomentar os negócios, estimulando 
a criação de empregos e renda, além de uma cultura dura-
doura de consumo de peixes e frutos do mar no Brasil”, 
explica Roberto Imai, coordenador do Comitê da Cadeia 
Produtiva da Pesca e da Aquicultura da Fiesp (Compesca) 

e presidente do Sindicato da Indústria da Pesca no Estado 
de São Paulo (Sipesp) – parceiros da iniciativa.

No primeiro dia de evento, acontece o seminário “O pescado a serviço da 
gastronomia”, que tem o propósito de engajar e levar conhecimento sobre 
as diversas formas e as vantagens da utilização do pescado no foodservi-
ce. As palestras serão divididas em duas partes.No 1º painel, o chef Cauê 
Tessuto falará sobre “Os Desafios do Pescado na Gastronomia moderna 
– Oportunidades para alavancar a presença de pescado nos cardápios”. A 
apresentação vai mostrar como reconhecer um produto de qualidade sob o 
prisma de um restaurante e caminhos para formação de compradores.

Na sequência, haverá discussão sobre “A relação do pescado com a gastronomia 
no Brasil e no mundo”, com o chef Allan Vila Espejo. O profissional irá abordar o 
uso do pescado como diferencial competitivo e o prisma dos chefsda atual situa-
ção e presença do pescado nos cardápios dos restaurantes brasileiros.

Ter um espaço funcional que permita oferecer aos clientes um serviço ágil e 
de excelência pode ser um grande desafio. Diante desse cenário, a ANR reuniu 
no quarto encontro do Ciclo de Debates de 2017 especialistas no assunto, que 
debateram como essa realidade afeta as operações de bares e restaurantes.

“Nos últimos dez anos, as pessoas têm procurado muito a alimentação fora do 
lar. Hoje elas têm uma vida no trabalho muito agitada, e o crescimento do mer-
cado está muito aliado a isso. Há também uma busca maior por experiências 
e bem estar”, disse Ivim Pelosso, arquiteta, urbanista e consultora da FSOne, 
antiga Plancotec Projetos. 

Lúcia Verginelli, consultora da FoodCare consultoria, concordou, ressaltando a 
importância da entrada de startups no mercado de food service. “A diversidade 
de opções é boa para o consumidor, pois quando há competição a preocupação 
com a qualidade é maior”, destacou. 

Evento acontece no dia 1º de setembro, das 9h30 às 11h30, no auditório 
da FIESP, em São Paulo

Encontro recebeu Ivim Pelosso, consultora da FSOne, e Lúcia Verginelli, 
da FoodCare Consultoria

                  

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

O encontro, realizado na sede da ANR, em São Paulo, tambémfoi ao ar pela 
internet. O debate, transmitido na FanPage da entidade no Facebook, teve au-
diência de cerca de quase 1000 pessoas. 

Faça aqui a sua inscrição para o seminário

comunicacao@anrbrasil.org.br

www.facebook.com/anrbrasil
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PUbliCiDaDe Com inflUenCerS DiGitaiS PoDe Dar Certo? 
DeSCUbra no Gt-Com Com o eX-maSterCHef raUl lemoS!

Bate-papo com o chef e formador de opinião digital acontece em 30 de agosto, 
a partir das 10h, na sede da entidade em São Paulo

Eles são descolados, conectados e arrastam multidões. Os influenciadores digitais causaram 
uma verdadeira revolução na última década. Com milhares de seguidores, mudaram o jeito de 
produzir e entregar conteúdo e publicidade. Mas será que toda marca precisa desse mercado? 
Será que a parceria com esses influencers dá mesmo resultado? 

O próximo GT-CoM vai responder a essas perguntas. Marcado para 30 de agosto, o grupo recebe 
raul Lemos, ex-participante do MasterChef Brasil e dono de um hub de projetos e iniciativas 
no mundo da gastronomia. O atual apresentador da prévia do MasterChef Brasil, na Band, vai 
conversar com os associados e dividir todos os segredos para trabalhar com o influenciador. 

Lemos vai mostrar como escolher o melhor profissional do segmento e dar dicas para análise 
do perfil, referências e público (quantidade x qualidade) dos influencers. Além disso, vai mostrar 
como aproveitar ao máximo a experiência e como valorar e mensurar o serviço entregue.

O encontro acontece na sede da ANR, em São Paulo, a partir das 10h. Reserve sua agenda e 
confirme participação. 

Anote as datas dos eventos progra-
mados para os próximos dias e par-
ticipe com a gente. Para confir-
mar presença mande um e-mail para  
comunicacao@anrbrasil.com.br.

agenda

Gt-ti, PlenÁria e Gt-tribUtÁrio tambÉm 
aConteCem na PrÓXima Semana

28/08 GT-Ti, às 10h

31/08 GT-Tributário, das 9h30 às 11h

31/08 31/08 plenária, às 15h

anote na aGenDa

Último enContro Do CiClo De DebateS em 2017 DiSCUte 
Controle De riSCoS, aCiDenteS e SeUS CUStoS

workshop

Como iDentifiCar minHa marCa Como Um DoS melHoreS 
lUGareS Para Se trabalHar?

tecnologia

mCDonalD’S inaUGUra SUa Primeira loJa DiGital em SÃo PaUlo

Qual é a melhor maneira de fazer a gestão dos riscos relacionados a 
acidentes de trabalho? Como reduzir custos neste sentido? No último 
encontro de 2017 do Ciclo de Debates da ANR, Fabio Madrid Lacerda, 
gerente nacional de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da 
Arcos Dourados  (McDonald’s), Bruno Rodrigues e Tiago Mello, ambos 
especialistas em Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Arcos 
Dourados  (McDonald’s), vão responder a essas questões. 

De acordo com Fábio, implantar ações consistentes com o objetivo de 
prevenir é um desafio permanente. “Trabalhamos incansavelmente para 
reduzir acidentes. Essa essência está no DNA da empresa. Por isso, para 
nós, mesmo um único e pequeno acontecimento já é demais”, garante.

Já faz alguns anos que grande parte das reuniões de RH discute o employer 

branding. A expressão em inglês traduz, na prática, a reputação de uma em-
presa como empregadora. O conceito mostra se o ambiente oferece um bom 
equilíbrio entre vida profissional e pessoal, se tem um horário flexível, boa 
remuneração ou se é um espaço extremamente competitivo, por exemplo.

O mcDonald’s, associado ANR, trouxe ao país um novo modelo de atendi-
mento. A maior rede de fast-food do mundo inaugurou seu primeiro restau-
rante-conceito em São Paulo. Com nova arquitetura e design, a unidade da 
Avenida Henrique Schaumann também inclui a possibilidade de o consumi-
dor fazer um pedido personalizado por meio de totens e tablets, além de 
acesso a internet e jogos.

Entre as novidades, os clientes passam a interagir com uma Magic Table 
(mesa interativa, com jogos acionados por sensores de movimento e proje-
ção) e com a Interactive Wall (parede que projetará imagens das pessoas em 
movimento e permitirá o uso de filtros por meio de realidade aumentada).
Quem preferir fazer o pedido da maneira tradicional, terá à sua disposição um 
menu board digital completamente renovado.

O atendimento da unidade também passa a ser mais personalizado, fei-
to por funcionários vestidos com novos uni-

formes, cujos modelos foram eleitos por 
eles mesmos. O Drive-Thru do restau-

rante segue o mesmo modelo e 
foi ampliado, com duas pistas 

operando simultaneamente.

O FrangÓ Bar, associado ANR, famoso pela tradicional 
coxinha de frango com catupiry e pela grande carta 
de cervejas, preparou uma bebida especial para co-
memorar seus 30 anos de história. Em parceria com 
a Dama Bier, lançou uma edição limitada de 300 gar-

rafas, de uma cerveja do tipo Doppelbock, com 10,5% 
de álcool, maturada em barris de carvalho e umburana 

por 12 meses.

“A bebida está fazendo muito sucesso por ser muito saborosa”, afirma 
Fabiano Bellucci, BeerSommelier e Relações Públicas do bar. A exem-
plo de ações anteriores, a aprovação parece estar garantida. “Já fize-
mos algumas cervejas colaborativas que acabaram entrando na linha 
permanente de tão certo que deu”, finaliza.

As ações são levadas tão a sério que todo o ambiente de trabalho é 
pensado para minimizar ao máximo os riscos. “A Arcos Dourados de-
senvolve novas tendências e implementa, constantemente, as melho-
res práticas para beneficiar seus empregados, tornando o espaço cada 
vez mais seguro e saudável”, complementa Bruno. Tiago Mello destaca 
ainda a importância de buscar sempre a inovação neste sentido. “Os 
sistemas tradicionais de prevenção, muitas vezes, não são suficientes 
para atingir a excelência em termos de saúde, segurança do trabalho 
e meio ambiente.”

O encontro será realizado no dia 30 de agosto e transmitido ao vivo na 
página da ANR no Facebook

Para explicar melhor essa linguagem, a ANR apresenta o workshop “Fortale-
cendo sua marca empregadora”. Marcado para 27 de setembro, o curso tem 
como objetivo apresentar estratégias eficientes que impactem diretamente na 
reputação das empresas. 

O workshop vai abordar o conceito de marcas empregadoras, estudo de cases 
de sucesso, reputação de empresas no mercado, construção de uma marca 
empregadora de valor e como mensurar os resultados gerados pelo fortale-
cimento da marca. Os participantesvão aprender a tratar do tema pela ótica 
do Design Thinking, técnica baseada na abordagem de problemas e análises.

A apresentação será conduzida por Priscila Prado, psicóloga formada na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie, com MBA em gestão de Recursos Hu-
manos pela FIA (USP). “Fortalecendo sua marca empregadora”, acontece na 
sede da entidade em São Paulo, das 9h às 18h. As inscrições para associados 
saem R$ 430, enquanto para não associados fica no valor de R$ 530. Paga-
mentos até o dia 13 de setembro têm desconto de 10%. Para se inscrever 
mande um e-mail:

“Diariamente buscamos maneiras de proporcionar experiências cada vez 
melhores aos nossos clientes. E o novo restaurante-conceito reúne diversos 
elementos que atendem aos anseios dos consumidores de hoje em dia, 
que buscam mais conveniência e inovação na hora da refeição”, diz Paulo 
Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados, operadora do 
McDonald’s na América Latina.

lançamento

franGÓ bar lanÇa CerveJa eSPeCial

Fotos: D
ivulgação

comunicacao@anrbrasil.org.br
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ANR apresenta novo workshop sobre employer branding, conceito que ajuda a aumentar o 
engajamento e diminuir o turnover dos colaboradores

Reunião marcada para 30 de agosto traz especialistas em saúde e 
segurança do trabalho do McDonald’s 

lançamento

DÍDio PiZZa inveSte em CriaÇÃo De 
Centro De DiStribUiÇÃo ÚniCo Para a 
reDe franQUeaDa

Com investimento inicial de R$300 mil foi criado neste ano o Centro de Distri-
buição da Dídio pizza, associada ANR. O local funciona na unidade da Lapa, 
em São Paulo, e é responsável pelo processamento dos insumos dos franque-
ados. Todos os fornecedores entregam em um mesmo endereço, o que reduz 
o frete e dá uma margem maior de negociação devido ao volume da compra.

Nas cozinhas das unidades da Dídio Pizza, todos os ingredientes são envia-
dos pelo Centro de Distribuição às lojas em porções. Com a iniciativa, o des-
perdício diminuiu em 40%. “Buscamos sempre fazer o melhor para nossos 
franqueados porque temos consciência de que quanto melhor for o trabalho 
deles, quanto mais venderem, melhor também será para a franqueadora”, 
conta Elídio Biazini, diretor da rede.
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