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QUAIS AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DA REFORMA TRABALHISTA para o setor?
ENTENDA NO RESTAURA RH!
Primeiro painel do encontro, marcado para 9 de novembro em São Paulo, irá
discutir os impactos das mudanças para restaurantes e redes

4
Sancionada pelo presidente Michel Temer em julho deste ano, a nova legisla-

Para participar do RestauraRH e acompanhar todas as palestras, basta realizar

ção trabalhista passa a vigorar a partir de 13 de novembro. Impactando direta-

a inscrição pelo link https://doity.com.br/restaurarh. Até o dia 5 de outubro

mente no dia a dia de todas as empresas, a Reforma será um dos destaques

há condições especiais de pagamento para associados e não associados:

do 4º RestauraRH, marcado para 9 de novembro, em São Paulo.
Durante o primeiro painel do dia – “A Reforma Trabalhista - principais alte-

Até 05/10

A partir de 06/10

ASSOCIADOS

R$ 120

R$ 240

NÃO ASSOCIADOS

R$ 180

R$ 360

rações, vantagens e desvantagens para o setor de restaurantes e redes”
–, os advogados da consultoria jurídica da ANR, Dias e Pamplona, irão explicar
os principais pontos da nova legislação e suas implicações. Fernando de Paula,
diretor da Arcos Dourados (McDonald’s)
e Valéria Duarte, diretora de RH do The
Fifties, se juntam aos especialistas para
debater como as mudanças alteram as

A ANR está reservando uma vaga por empresa associada até o próximo dia

relações de trabalho no setor de alimentação fora do lar.

25 de setembro. O pagamento dá direito ao material de apoio, acesso livre às

Entre as principais mudanças da refor-

vaga só está garantida após a comprovação do pagamento da inscrição.

palestras e certificado. Atenção! Reservas não são inscrições confirmadas. A

Foto: Divulgação

ma está o fato dos acordos coletivos
de trabalho definidos entre as empresas e os representantes dos trabalha-

Quando: 9 de novembro de 2017,
a partir das 8h15
Onde: Hotel Meliá Jardim Europa
Rua João Cachoeira, 107, Itaim Bibi

dores poderem se sobrepor às leis de-
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finidas na CLT. Isso vale para pontos
específicos que dizem respeito à jornada de trabalho e salário, por exemplo.
Além do debate, a ANR também editou um guia para seus associados sobre
o tema, que será distribuído no evento.

GT-Com

GT-CoM DESTA QUINTA-FEIRA TRAZ PALESTRA COM
LÍDER DE MARKETING DO UBER EATS
Descubra como aproveitar as possibilidades que a revolução
tecnológica oferece para o seu negócio

Marcado para quinta-feira (21), a partir das 10h, o quarto GT-CoM de 2017 recebe Thais Azevedo,
líder de Marketing do UberEATS Brasil, serviço de entrega de comidas da Uber, que começou
a funcionar no país em dezembro de 2016. Com milhares de usuários, a plataforma propõe aos
Foto: Divulgação

estabelecimentos uma aliança entre a tecnologia e a alimentação fora do lar.
O bate-papo com a executiva trará um breve contexto sobre a história do Uber, seguido de uma explicação do porquê a marca decidiu
investir no mercado brasileiro. Thais também vai abordar as tendências de consumo e o uso de dados para gerar negócios, além
de explicar como funciona o UberEATS e contar alguns cases de
sucesso da marca. Para confirmar presença envie um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

Curso

ÚLTIMAS VAGAS!! PRIMEIRO WORKSHOP DE PRECIFICAÇÃO
PARA RESTAURANTES ACONTECE NESTA QUINTA-FEIRA
Dividido em duas etapas, curso vai apresentar técnicas para que gestores e
empresários consigam calcular os custos de operação e gerar lucro
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Dominar as contas e as suas correlações é um grande desafio dentro de
qualquer empresa. Na hora de definir o modelo básico de um negócio ou
de precificar um produto ou serviço, sempre surge a dúvida: será que o
valor é suficiente para cobrir os custos e ainda gerar lucro? Para ajudar
gestores, empresários e profissionais ligados à área financeira e comercial
dos estabelecimentos, a ANR apresenta, em parceria com a DUO Financial, o workshop Precificação para Restaurantes.
Marcado para os dias 21 e 28 de setembro, na sede da ANR em São Paulo,
o encontro vai trazer aos participantes técnicas adequadas de precificação
e mostrar como dominar os efetivos custos da operação para gerar a margem de lucro esperada. Com palestra e dinâmicas de grupo, o curso aborda ainda ponto de equilíbrio, margem de contribuição e preço de venda. As
duas aulas serão conduzidas pela consultora sênior da DUO, Maria Cristina
Prates Maturano, economista com especialização em finanças, liderança e
gestão de negócios.

é de R$ 490. O valor inclui CD com material do workshop e certificado

O encontro acontece das 14h às 17h30, em ambos os dias. O preço de

de participação. Restam poucas vagas! Interessados podem realizar a

participação para associados é de R$ 330, enquanto para não associados

inscrição pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

evento

SEMANA DA ALIMENTAÇÃO DO SENAC SÃO PAULO VALORIZA
PRODUTORES E INGREDIENTES LOCAIS

proporcionar reflexões sobre a importância do ingrediente e produtor local e a valorizar a agricultura orgânica e regional.
Segundo Karina Ramos, coordenadora de desenvolvimento da área
de nutrição do Senac São Paulo, essa tendência já é percebida no
Brasil. “Os restaurantes buscam pequenos produtores de alimentos
para serem seus fornecedores e trazerem um diferencial para o negócio. A população brasileira também busca, cada vez mais, uma
Foto: Divulgação

refeição mais equilibrada”, afirma.
Na capital, os interessados podem conferir a programação no Senac Penha. As demais unidades participantes são: Araçatuba, Bebedouro, Centro Universitário Senac - Campos do Jordão, Jaboti-

A Semana da Alimentação 2017, promovida pelo Senac São Pau-

cabal, Mogi Guaçu, Penha, Ribeirão Preto, Taboão da Serra, São

lo, irá discutir as tendências mundiais do segmento, de 5 a 27 de

José do Rio Preto, São José dos Campos, Santos e São Bernardo

outubro, em 12 unidades da instituição no estado. Sob o tema Des-

do Campo. Para conferir a programação completa e se inscrever,

cobrindo o Entorno: ingredientes e produtores locais, o objetivo é

acesse o Portal Senac:

www.sp.senac.br/agendaeventos

serviço

NETLOGIC É A MAIS NOVA SÓCIA-FORNECEDORA DA ANR

A Netlogic, consultoria especializada em TI, acaba de se tornar sóciafornecedora da ANR. Segundo Arthur Grecco, gerente de Operações da
companhia, a parceria é muito importante para o negócio. “Vamos poder
oferecer nossos produtos e serviços para um número maior de empresas”, conta.
A Netlogic tem 25 anos de mercado e atua com restaurantes e hotéis.

consideráveis em produtos de tecnologia e serviços especializados para

Entre os serviços oferecidos estão infraestrutura de rede e telecomunica-

restaurantes. Aparelhos, muitas vezes considerados de grande custo,

ções, e suporte 24x7. “Os descontos para os associados ANR serão bem

serão mais acessíveis aos pequenos estabelecimentos”, explica Grecco.

marketing

JOHNNY ROCKETS APRESENTA CAMPANHA ROCKET CHEFS
Entre as novas receitas estão o Crispy Pork, o Focaccia Burger e a sobre-

Rockets, associado ANR, para estrelar a campanha Rocket Chefs. Até

mesa Lovely Chocolate. “A Rocket Chefs foi elaborada em conjunto com

o fim de novembro, os clientes vão poder saborear novidades no menu

três renomados profissionais que dividem conosco o seu amor pela gastro-

criadas por Sergio Arno, do La Pasta Gialla, Renato Carioni, do italiano

nomia. O Johnny Rockets é um lugar onde os bons tempos acontecem e por

Così, e Gustavo Henrik, cake designer e ex-participante do programa

isso convido a todos para conhecer e experimentar esses três novos pratos,

Batalha dos Confeiteiros.

disponíveis por tempo limitado”, diz Álan Torres, diretor Geral da rede.
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Um time de badalados chefs de São Paulo foi escalado pelo Johnny

gustavo
henrik

sergio
arno

renato
carioni

novidade

LA CASSEROLE HOMENAGEIA TOULOUSE-LAUTREC
COM MENU E VISITA AO MUSEU
Restaurante promove ações em homenagem ao pintor
francês durante o mês de setembro
No dia 20 de setembro, os clientes do restaurante Le Casserole, associado ANR, terão uma experiência única: uma visita guiada pela exposição de Henri de Toulouse-Lautrec, no Museu de Arte de São
Paulo (MASP), seguida de um jantar com o Menu Cabaret et Bohemie, disponível no restaurante até o
dia 27 de setembro. Os pratos são inspirados nas iguarias do final do século 19 e início do século 20.
Apreciadora das artes, Marie France Henry, proprietária do La Casserole, faz questão de aproximar
o restaurante de eventos culturais para fortalecer o diálogo entre gastronomia e arte. “Depois de
Dali, Monet e Picasso, é um prazer poder homenagear Toulouse-Lautrec. Um artista completo, que
Foto: Divulgação

registrou intensamente a vida boêmia de Paris, e foi coautor da fama que bairros como Montmartre e
Pigalle têm desde sempre”, ressalta Marie sobre um dos artistas europeus mais importantes na virada
do século 19.

expansão

CORRIENTES 348 ABRE NOVAS UNIDADES E MIRA EXPANSÃO FORA DO PAÍS
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Associado da ANR, o Corrientes 348, rede de casas de carne argentina,
está expandindo sua operação para diversos lugares no Brasil e nos
Estados Unidos. A marca, dos sócios Jair Coser (co-fundador da Fogo
de Chão), Ana Maria Leis e Mara Santalla, tem cinco unidades em São
Paulo, duas no Rio e uma em Dallas, no Texas.
No começo de 2018, o Corrientes vai abrir uma nova unidade no Aterro
do Flamengo, no Rio de Janeiro, e tem planos de outras lojas no
mercado nacional e internacional, um dos principais focos. “Agora,
eu tenho muito mais facilidade em ir para lá do que da primeira vez
(com a Fogo de Chão). Conheço melhor o mercado e sabemos o que
deu certo e o que não deu. Veremos como é a aceitação para depois
pensarmos em expandir. Não temos pressa”, afirma Jair Coser.

LANÇAMENTO

BACIO DI LATTE LANÇA NOVA
SOBREMESA COM CALDA DE GIANDUIA
O tradicional gelato de leite da Bacio di Latte, associada ANR, está disponível em uma nova versão. Com quatro novos ingredientes, o doce foi
batizado de Paciugo, expressão italiana que significa uma boa bagunça.
Servido no copo de 240g, leva massa intercalada com calda de gianduia,
duas bolas de Bacio di Latte (gelato de leite, o carro chefe da marca),
pedaços de avelã e gotas de chocolate belga.
A saborosa novidade está disponível por R$ 16,75 nos 32 pontos de
Foto: Divulgação

venda da rede na capital de São Paulo.

www.anrbrasil.org.br
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