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INVESTIMENTO

FROOTY BRASIL APRESENTA NOVOS 
PRODUTOS E PLANOS DE AMPLIAÇÃO 

A Frooty Brasil, maior empresa de açaí processado do país, e associada 
ANR, acaba de instalar em Poços de Caldas (MG) uma nova fábrica para am-
pliar sua capacidade produtiva. A unidade, que teve um investimento de R$ 
25 milhões, poderá processar 100 toneladas de polpa da fruta por dia.

O CEO da marca, Marcelo Cesana, afirma que a escolha da cidade mineira 
foi estratégica, já que se localiza em uma região central do Brasil. A previsão 
do executivo é de que a fábrica entre em operação em abril de 2018 e gere 
120 postos de trabalho. 

CRESCIMENTO

REDE GIRAFFAS INAUGURA 23 NOVAS 
UNIDADES EM 2017

A rede de restaurante Giraffas, associada ANR e líder em pra-
tos rápidos no país, segue em acelerada expansão. Com dois 
modelos de negócios – loja de rua e loja de shopping –, a marca 
inaugurou, somente neste ano, 23 unidades, com expectativa de 
faturamento anual de R$ 790 milhões.

A última abertura aconteceu no início do mês, em Taboão da 
Serra, interior de São Paulo. “Estamos muito contentes com esta 
inauguração, já que será a nossa segunda loja na região. Sabe-
mos que o estado possui uma economia diversificada, com de-
senvolvimento em todos os setores, e queremos manter nossa 
atenção no interior”, afirma Eduardo Guerra, diretor de Expansão 
e Implantação do Grupo Giraffas.
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dESTaquE

ÚLTIMOS DIAS! INSCRIÇÕES PARA O RESTAURA RH ENCERRAM NA 
PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA

clique aqui e inscreva-se!

Interessados têm até o dia 6/11 para confirmar participação no evento

Associados Não Associados

R$ 180 R$ 360

Se você é daqueles que deixa tudo para a última hora, é bom correr! 
O 4º RestauraRH só vai aceitar inscrições até a próxima segunda-feira 
(6). Com um feriado no meio do caminho, não perca tempo e realize seu 
cadastro e pagamento da vaga o quanto antes. Entre os assuntos que 
serão debatidos no evento marcado para quinta-feira (9), destaque para a 
reforma trabalhista e para a lei das gorjetas. 

O encontro, que acontece no hotel Meliá Jardim Europa, será às vésperas da 
reforma entrar em vigor. As novas normas passam a valer a partir do dia 13 de 
novembro. Durante o primeiro painel do dia – “A Reforma Trabalhista - prin-
cipais alterações, 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 no dia 
a dia das empresas. Fernando de Paula, diretor da Arcos Dourados (McDo-
nald’s) e Valéria Duarte, diretora de RH do The Fifties, se juntam aos espe-

cialistas para debater como as mudanças alteram as relações de trabalho no 
setor de alimentação fora do lar.

O 4º RestauraRH ainda irá reunir especialistas para discutir a rotatividade de 
colaboradores e o desenvolvimento de lideranças nas empresas. Entre os pa-
lestrantes confirmados há ainda gestores da Cia. Tradicional e da 1900 Pizzeria. 

Inclui material de apoio e certificado 
de participação. Para participar bas-
ta acessar o site do evento: 

INOVaçãO

TATÁ SUSHI APRESENTA NOVO AMBIENTE

O paulistano TATÁ Sushi, associado ANR, acaba de inaugurar um novo espa-
ço. A partir de agora, o restaurante localizado no Itaim Bibi, oferece um bar 
descontraído, comandado pelo renomado bartender Zulú. No menu, grande 
variedade de sakes (25 rótulos), coquetéis e até refinadas bebidas que in-
cluem ingredientes tipicamente orientais. Há ainda seis drinks autorais, como 
o Gin Tonic TATÁ e o Brasil Japão.

“Fugiremos da óbvia substituição de qualquer bebida pelo sake. A ideia é sur-
preender o cliente. Duas vezes por semana estarei na casa para poder acom-
panhar a aceitação dos consumidores e otimizar os resultados”, afirma Zulú.

ExpaNSãO

IMC INAUGURA NOVAS LOJAS NO RIO DE JANEIRO 

A IMC (International Meal Company), associada ANR, acaba de ampliar o 
número de lojas em seu portfólio. A companhia inaugurou neste mês duas 
novas unidades no Rio de Janeiro: um Viena Express e uma Batata Inglesa, 
ambas no Norte Shopping. Esta última vem cheia de novidades. É a primeira 
da marca com novo layout. 

As modificações incluem menu board digitalizado com monitores, decoração 
das paredes com tijolinhos rústicos, além de luminárias industriais e quadros 
com temática britânica. O projeto arquitetônico foi assinado pelo Studio Ino, 
especializado em restaurantes, e a agência Epigram foi a responsável pelo 
novo conceito. “Em breve teremos outras boas novidades para compartilhar, 
sempre com o intuito de oferecer uma experiência ainda melhor para o con-
sumidor”, afirma Newton Maia, CEO da International Meal Company.

paRCERIa

CERVEJARIA NACIONAL LANÇA NOVAS 
CERVEJAS COLABORATIVAS

dESENVOlVIMENTO

COM TRÊS NOVAS LOJAS, DIVINO FOGÃO ULTRAPASSA A MARCA 
DE 180 UNIDADES NO BRASIL

A rede de restaurantes Divino Fogão, associada ANR, está expandindo sua 
atuação nacional. Neste mês, a marca inaugurou três unidades, duas em Belo 
Horizonte – no Shopping Cidade BH e no Minas Shopping – e uma em Joinvil-
le, no Garten Shopping. Agora são 184 lojas em operação por todo o Brasil.

“Temos seis unidades no mercado mineiro, instaladas em regiões estratégi-
cas, como a capital Belo Horizonte, Uberlândia, Betim e Poços de Caldas. 
Nos próximos anos, planejamos expandir a atuação da marca no Triângulo 
Mineiro. Já em Santa Catarina são quatro unidades distribuídas nos muni-
cípios de Balneário Camboriú, Joinville, São José e na capital Florianópolis. 
O intuito é continuar inaugurando novas lojas em municípios que contribu-
am com o desenvolvimento econômico e turístico catarinense”, explica o 
fundador, Reinaldo Varela.

Em outubro, a Cervejaria Nacional, fábrica-bar de São Paulo e associada 
ANR, lança duas receitas colaborativas: a Mula Lupulina, uma India Pale 
Lager, fruto da parceria com a cervejaria catarinense Sambaqui. E a Saison 
du Capiroto, criação dos mestre cervejeiro da casa, Patrick Bannwart, em 
conjunto com Guilherme Hoffmann, do Goose Island Brewhouse. 

“Para inovar, com a Goose Island São Paulo, apostamos no uso do malte de 
arroz negro. Já no caso na India Pale Lager, brincamos com os nomes da Lola 
Lupulina, que é a IPA da marca catarinense, com a nossa India Pale Ale, que 
é a Mula. Por isso batizamos de Mula Lupulina, uma boa pedida para os fãs 
de lúpulos”, conta Patrick Bannwart. 

https://doity.com.br/restaurarh

