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Três novos restaurantes passam a integrar o portfólio de associados 
da ANR: La Macca, Oui Restaurante e Cabana Burger. O primeiro 
deles tem como especialidade receitas italianas. Localizado próximo 
à Av. Paulista, o La Macca conta com diversas massas no cardápio, 
como o Tortellini Alla Superpanna e o Espaguete ao Alho e Óleo. “Ser 
um associado da ANR é importante, pois temos uma representação 
coletiva. Além disso, contamos com uma consultoria de alto padrão e 
por um preço justo”, explica o administrador do local, Marcelo Camargo.

No coração de Pinheirosestá o Restaurante Oui, especializado em 
culinária francesa, que tem entre seus destaques o Boeuf Bouguignon 
Tradicional. Sobre o motivo de se tornar um associado, o proprietário 
Ricardo Zagaib, diz que é essencial ficar atualizado com tudo o 
que acontece no segmento, e a ANR ajuda muito nesse sentido. 
“É importante ficar sempre em dia com novas leis trabalhistas e 
judiciárias”, explica.

O Cabana Burger, que tem sua primeira unidade na Oscar Freire, e em 
breve chegará ao Itaim, tem como carro chefe os lanches tradicionais. 
A lanchonete acredita que a ANR vai ajudá-los em importantes frentes. 
“O Cabana, sendo uma empresa jovem, ainda não possui áreas super 
estruturadas e, com a parceria, poderemos contar com o apoio para 

boas-vindas

anr tem novoS aSSoCiaDoS

assuntos de RH, Técnico-sanitários, Comunicação, Tributários, entre 
outros”, explica Lilian Kiss, gerente de Gente e Gestão da marca. A 
ANR agradece a confiança e dá às boas-vindas aos novos associados.

Apesar de ter diversas definições simples, comunicação é uma das maiores 
causas do insucesso das empresas, gerando perdas de colaboradores, de re-
sultados e de clientes. Por isso, a ANR preparou o workshop “Melhorando a 
Comunicação da sua equipe”, que terá sua primeira edição no próximo dia 25 
de outubro. 

O objetivo do curso é aprimorar a comunicação nas empresas, mostrando 
como emitir e receber mensagens, as diferenças da comunicação verbal e 
não verbal e como escolher as ferramentas mais adequadas para cada tipo 
de comunicação. 

O encontro será coordenado por Flávia Campana Omori, psicóloga graduada 
pela Universidade de São Paulo (USP), e é direcionado às pessoas que te-
nham a comunicação como base de suas atividades profissionais. 

O curso, que acontece das 14h às 17h, tem o valor de R$ 280 para associados 
e R$ 380 para não associados. Para quem fizer o pagamento até o dia 18 de 
outubro há desconto de 10%. Para mais informações, envie um e-mail para:

curso
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voCÊ Sabe Como evitar a alta rotativiDaDe De fUnCionÁrioS?
DeSCUbra no reStaUra rH!

Terceiro painel do evento, marcado para 09 de novembro, em São Paulo, vai discutir a 
importância da gestão de pessoas para diminuir gastos com turnover

Segundo recente pesquisa da consultoria KornFerry/HayGroup, 75% dos bra-
sileiros estão insatisfeitos com o próprio trabalho. Funcionários infelizes têm 
representado muito estresse e dor de cabeça para as empresas, que perdem 
milhões com a falta de engajamento e comprometimento de seus times. Mas há 
uma saída para reverter essa situação. É isso que irá apontar o painel “Os altos 
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custos da rotatividade de funcionários”, terceiro do dia, no 4º RestauraRH. O 
evento, idealizado pela ANR e único exclusivo do setor, acontece no dia 09 de 
novembro, em São Paulo.  

Baseados nos resultados 
dos estudos e levanta-
mentos que fazem, os 
palestrantes Elton Mo-
raes e Diego Furtado, 
da KornFerry/HayGroup, 
vão explicar o motivo da 
alta rotatividade nas em-
presas e como evitá-la. 
“Para que o turnover não 
aconteça é preciso uma relação de troca. Muitas empresas falam quem que-
rem mudar, mas na realidade acabam não fazendo nada. Há um gap gigante 
nesse quesito e as organizações precisam conversar sobre”, afirma Moraes. 
“Os restaurantes ainda têm um RH muito operacional. O turnover é muito 
importante e eles precisam entender que vai muito além do dinheiro. É fazer 
uma gestão de pessoas, sem perder tempo”, completa Furtado.

O RestauraRH acontece no Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo, e 
vai reunir especialistas do segmento para discutir também temas como a 
Reforma Trabalhista e seu impacto para restaurantes, a Lei das Gorjetas e 
formas de implantação nos estabelecimentos e como identificar e desenvol-
ver novas lideranças.

DESCONTOS ENCERRAM NESTA QUINTA

4 
Para os interessados em participar do 4º RestauraRH, os descontos encerram nesta quinta, 5 de outubro. Até a data, o valor 
de inscrição sai por R$ 120 para associados e R$ 240 para não associados. A partir de 6 de outubro, passam para R$ 180 e 
R$ 360, respectivamente. O pagamento dá direito ao material de apoio, acesso livre às palestras e certificado. 

As reservas não são inscrições confirmadas. A vaga só está garantida após a comprovação do pagamento da inscrição. Para 
mais informações, entre em contato pelo comunicacao@anrbrasil.org.br

workshop

Como manter o eQUilÍbrio
DaS finanÇaS Do SeU reStaUrante 

Depois do sucesso da primeira turma, ANR e DUO Financial 
apresentam nova edição de curso sobre fluxo de caixa

No mês de outubro, nos dias 24 e 31, a ANR, em parceria com a DUO 
Financial, apresenta a segunda edição do workshop “Como Manter Equilíbrio 
das Finanças no Seu Restaurante”. Dividido em dois dias, o encontro trará 
conceitos e fundamentos básicos em aplicações, ciclo financeiro, controle 
caixa e capital de giro. 

A palestrante é Cristina Prates, economista da FGV com especialização em 
finanças (INSPER) e liderança (ESADE – Espanha). Cristina atuou por 27 anos 
no mercado financeiro, sempre focada em gestão de crédito e análise econô-
mico-financeira para empresas de médio e grande porte. 

As inscrições para participar do workshop já estão abertas. Até o dia 17 
de outubro saem R$ 300 para associados e R$ 450 para não associados. 
Depois dessa data passam para R$ 340 e R$ 500, respectivamente. O valor 
inclui CD com material do workshop e certificado de participação. Inscri-
ções e informações:

comunicacao@anrbrasil.org.br
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No próximo dia 23 de outubro, o JAM, restaurante paulistano que mistura 
culinária japonesa, arte e música, realiza um jantar especial beneficente para 
comemorar os 15 anos de história. Na ocasião, 100% da renda arrecadada com 
a venda dos pratos e de obras doadas por artistas será revertida para as enti-
dades Paróquia Nossa Senhora do Brasil, Missão Belém e Amigos do Bem. A 
ANR apoia a iniciativa do estabelecimento, associado da entidade.

Rodrigo Fróes, administrador do Grupo 3F, do qual o JAM faz parte, conta 
que o objetivo do evento é apoiar os projetos que mudam a vida de muitas 
pessoas. “É uma forma de retribuir para a sociedade todas as conquistas que 
tivemos ao longo dos anos”, afirma. A ação acontece simultaneamente nas 
unidades do Itaim e Jardins. O jantar custa R$ 250 e as reservas podem ser 
feitas pelo (11) 3473-3273 ou pelo e-mail

iniciativa

Jam Comemora aniverSÁrio Com Jantar benefiCente

jantardobem@jam.com.br

O brewpub paulistano Cervejaria Nacional, associado ANR, e a cervejaria 
carioca 2Cabeças lançaram, em parceria, uma receita sazonal para even-
to exclusivo da marca Repense Cerveja. Batizada de Limonada Suíça, a 
“Double Witbier” com adição de limão Kafir, traz cascas dos limões Taithi 
e Siciliano, além de um toque de lactose e graduação alcoólica de 6,8%. 

Depois do sucesso no evento, a bebida também estará presente no estan-
de da 2Cabeças no Mondial de La Bièr, encontro cervejeiro que acontece 
de 11 a 15 de outubro, no Rio de Janeiro. “A ideia de fazer ações conjuntas 
e receitas colaborativas com cervejarias diversas ajuda a potencializar a 
visibilidade da marca. O objetivo é a união, troca de conhecimento para o 
ganho de todas as partes”, afirma Patrick Bannwart mestre cervejeiro da 
Cervejaria Nacional.   

evento

CerveJaria naCional lanÇa 
reCeita Colaborativa

Uma empresa querida e valorizada pelos colaboradores, que conhece e 
entende as necessidades deles. A força empregadora de uma marca é 
essencial para atrair e engajar talentos. É isso que vai mostrar o primei-
ro workshop ANR sobre o tema. Marcado para o próximo dia 17, o curso 
vai ensinar todos os segredos para se tornar a companhia preferida no 
mercado de trabalho. 

O encontro é voltado para empresários, gestores e profissionais de Re-
cursos Humanos de bares e restaurantes, com o objetivo de apresentar 
instrumentos para desenvolver uma boa estratégia para a redução de 
custos e minimização dos impactos negativos gerados pela alta rotativi-
dade, e pela dificuldade de atração dos melhores profissionais.

encontro

WorKSHoP anr revela oS SeGreDoS Para Uma 
marCa emPreGaDora forte

O workshop será conduzido por Priscila Prado, psicóloga com experiência 
em liderança e implantação de estratégias de Recursos Humanos. Em 8h 
de conteúdo, serão apresentados cases de sucesso e o passo a passo 
para a construção de uma marca empregadora.

O valor da inscrição é de R$ 430 para associados e R$ 650 para não 
associados, e inclui CD com material do workshop e certificado de par-
ticipação.  Para pagamento até esta terça-feira (3), será concedido des-
conto de 10%. Mais informações pelo e-mail

comunicacao@anrbrasil.org.br
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