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Quarto painel do evento, marcado para 9 de novembro em São Paulo, vai abordar a necessidade de 
atualização do setor e os desafios do segmento

A tecnologia não para de evoluir. Diariamente, uma série de novas ferra-
mentas e produtos são introduzidas no mercado. Manter-se atualizado é um 
desafio para todos os setores, inclusive o da alimentação fora do lar. Ainda 
mais quando essa rápida transformação influencia na maneira de contratar 
e reter talentos. O quarto painel do RestauraRH irá mergulhar nesse tema, 
discutindo quais as ferramentas modernas de recrutamento podem ajudar a 
alimentação fora do lar.

“Vamos apresentar os resultados de uma pesquisa desenvolvida pelo VAGAS 
com proprietários de restaurantes e discutir como enfrentar os desafios do 

segmento, especificamente no que se refere à contratação. Também iremos 
promover uma reflexão sobre como contratar de maneira assertiva”, explica 
Andreza Nogueira, do time Comercial do VAGAS.com. Além de Andreza, o 
painel contará com representantes do Infojobs, Nube e Emprego Ligado. 

O RestauraRH acontece no Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo, e vai 
reunir especialistas para discutir também a Reforma Trabalhista e seu impacto 
para restaurantes, os altos custos da rotatividade de funcionários, como iden-
tificar e desenvolver novas lideranças, e a nova Lei das Gorjetas.

Para participar, basta realizar a inscrição pelo link https://doity.com.br/
restaurarh. Os valores saem R$ 180 para associados e R$ 360 para não 
associados. O pagamento dá direito ao material de apoio, acesso livre às 
palestras e certificado. Reservas não são inscrições confirmadas. A vaga 
só está garantida após a comprovação do pagamento da inscrição. Para 
mais informações, entre em contato pelo:

boas-vindas

anr reCebe DoiS novoS aSSoCiaDoS

Mais duas novas marcas acabam de se juntar à ANR. Uma delas é a Flamingo 
Food Truck que, desde 2015, oferece sanduíches feitos com pão integral e 
sem conservantes. Entre as opções à disposição do público, está o Carne 
Louca e o Hambúrguer Flamingo Bomber. 

Segundo o proprietário Fabiano Lemes, uma das vantagens de ser as-
sociado à entidade está no acesso aos programas de capacitação e aos 
cursos, além da possibilidade de participar de vários eventos. “Acho de 

Flamingo Food Truck Restaurante Tanit

por dentro

Stf mantÉm SUSPenSÃo Da lei De DeSConto Para 
PeSSoaS QUe realiZaram CirUrGia bariÁtriCa

No dia 28 de setembro do ano passado, o Órgão Especial do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo confirmou a decisão do Desembargador 
Ricardo Anafe, que suspendeu a lei estadual, nº 16.270/2016. A norma 
obrigava bares e restaurantes a conceder 50% de desconto ou fornecer 
porção menor com preço reduzido aos consumidores que comprovas-
sem a cirurgia bariátrica ou similar. 

A rede KFC, associada ANR, está chegando ao litoral paulista. A marca pre-
vê a abertura de uma unidade no Litoral Plaza Shopping, na Praia Grande, 
em novembro. O Banco de Franquias, empresa franqueada responsável pela 
expansão do KFC em alguns estados, é quem comanda a nova operação.

Segundo Marcos Calazans, sócio-fundador do Banco de Franquias, a ideia 
é crescer com a marca em todo o estado de São Paulo. “A chegada a Praia 
Grande dá início ao plano de expansão da rede no litoral sul. Queremos estar 
em todos os locais que os nossos consumidores estão, oferecendo a eles um 
produto irreplicável”, explica Calazans. 

novidade

KfC CHeGa ao litoral PaUliSta

Foto: D
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lançamento

noviDaDeS De Primavera na boUlanGerie Do le vin

O Le Vin, associado ANR, inaugurou sua Boulangerie (pada-
ria) nos Jardins em 2008. Aberta diariamente, de segunda a 
sábado, das 7h às 21h30, e aos domingos das 7h às 20h30, 
a casa apresenta diversas novidades para a Primavera. Com 
a chegada da estação das flores, a Boulangerie do Le Vin 
acrescenta ao seu grande acervo de pães e guloseimas uma 
série de novidades saborosas como o delicioso pão de figo, 
preparado com figos frescos. 

parceria

GiraffaS e arCor feCHam ParCeria Para 
lanÇamento De froZen tortUGUita

A rede de restaurantes Giraffas, associada ANR e uma das maiores franquias 
de pratos rápidos do país, fechou uma parceria inédita com a Arcor do Brasil. 
Juntas, as empresas vão lançar uma nova versão do famoso Frozen da rede: o 
Frozen Tortuguita. Ao todo, serão investidos R$ 350 mil no projeto. Nas lojas 
a partir de outubro, a rede espera que as vendas da sobremesa ultrapassem 
R$ 800 mil em apenas três meses. 

“Há uma sinergia entre as marcas, que são amadas pelo público, têm uma 
aura ‘fun’ e forte conexão emocional com os consumidores por meio de suas 
mascotes: as girafinhas e a Tortuguita. É natural essa associação com parcei-
ros renomados para promovermos a melhor experiência aos clientes em nos-
sos restaurantes”, afirma Luciana Morais, diretora de Marketing do Giraffas. 

Chegam também ao cardápio a nova linha de financiers, nos sabores 
maçã verde, laranja confit e framboesa, as delicadas madeleines, e 
o Cannelé de Bordeaux, bolinho com textura externa caramelada 
e interior úmido, perfumado com baunilha e rum. “A procura pelas 
iguarias é enorme, ainda mais porque são produtos que só temos 
nessa estação [Primavera]. São cerca de 20 unidades a cada dois 
dias e nem chega a durar no balcão”, diz Mariana Garcia, gerente 
da Boulangerie. 

extrema importância ter acesso às novas informações por meio de uma 
associação séria e que representa o segmento de uma forma tão abran-
gente”, afirma.

Outra novidade é o restaurante Tanit, localizado na Rua Oscar Freire, em 
São Paulo. Com cozinha mediterrânea e um ambiente com uma agradável 
varanda externa, o estabelecimento conta com diversas opções de entradas, 
arroz, massas e sobremesas. A ANR dá as boas-vindas aos restaurantes!

A quinta Reunião Plenária ANR de 2017 irá acontecer no dia 7 de novembro, às 15h, no 
auditório da sede da entidade em São Paulo. A pauta do encontro será encaminhada uma 
semana antes. 

aGenDa

07/11 Reunião da Plenária ANR

calendário 

anote na aGenDa!

Posteriormente, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo ingressou com recursou ao STF, solicitando sua revogação. 
Segundo o informativo ANR nº 0026/2017, disponível na íntegra no site 
da entidade, o Ministro Edson Fachin rejeitou o recurso apresentado 
pela ALESP. Desta forma, está mantida a suspensão da lei até seu jul-
gamento definitivo.

O Ráscal, associado ANR, investiu R$ 2,5 milhões na reforma da uni-
dade da Alameda Santos, em São Paulo. O projeto, do arquiteto Fabio 
Bruschini, foi acompanhado por uma mudança completa do mobiliário, 
que ficou a cargo do designer de móveis, Sergio Fahrer. Outra iniciativa 
da marca é a presença de música e salas privativas para pequenos e 
médios eventos, com TV e som ambiente. 

“O Ráscal Alameda Santos funciona como uma flagship do grupo, por 
ser uma das maiores [300 lugares] e mais movimentadas [atende 20 mil 
clientes/mês]”, diz a diretora de Marketing da marca, Luisa Bielawski. 
“Tem ainda o fato de a unidade ficar em uma região que possui mui-
tos equipamentos culturais, como a Japan House e o Instituto Moreira 
Salles. Isso deixa o entorno ainda mais animado. Há domingos em que 
chegamos a atender 1.100 pessoas”, completa

mudança

rÁSCal alameDa SantoS inveSte em reforma
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