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parceria

TECNOLOGIA E FERRAMENTA DE PONTA AJUDAM 
NA OPERAÇÃO DE RESTAURANTES

Com uma série de normas e legislações para cumprir, os estabelecimentos 
de alimentação fora do lar precisam contar com a ajuda do maior número de 
ferramentas possível. Combinadas com tecnologia de ponta, elas contribuem 
para otimizar a operação do dia a dia e para estar sempre dentro das principais 
exigências dos órgãos responsáveis.

Sócia-fornecedora da ANR, a Testo, empresa líder na área de tecnologia de 
medição portátil e estacionária, traz diversas soluções no portfólio para facili-
tar o cumprimento da gestão da qualidade. A companhia desenvolveu o siste-
ma Testo Saveris Restaurante, que reproduz os famosos checklists (manuais 
de qualidade) digitalmente. Todos os dados de medição convergem em um sis-
tema e são compartilhados pelos estabelecimentos conectados. “A Resolução
-RDC n°216, de 15 de setembro de 2004, não cita que o checklist dos estabele-
cimentos não pode ser feito por via eletrônica, então é possível efetuar dessa 
forma, com uma solução inteligente e inovadora”, afirma Rosangela Andrade, 
gerente de contas da Testo Brasil.

Para utilizar a ferramenta da melhor maneira possível, os colaboradores são 
orientados por meio de um controle de qualidade padronizado. Além disso, 
todos estão interligados, minimizando as margens de erro. “O sistema faz to-
das as medições, que são enviadas via bluetooth para o tablet do respectivo 
estabelecimento”, explica Rosangela. Para saber mais, acesse: 

www.youtube.com/watch?v=r5HE1tbiTG8

evento

11º CONGRESSO INTERNACIONAL DE FOOD SERVICE ESTÁ 
COM INSCRIÇÕES ABERTAS

A edição 2018 do Congresso Internacional de Food Service, realizado pela 
ABIA – Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação, já tem data de-
finida: 4 de outubro. Promovendo a troca de experiências entre profissionais 
do setor, o encontro, que conta com o apoio da ANR, terá painéis, palestras 
motivacionais e internacionais. A ABIA também é apoiadora do 7º Encovisas, 
que acontece no dia 2 de agosto.

“O congresso é uma grande oportunidade de conectar-se com um mercado 
potencial, acompanhar tendências, abrir o leque de contatos e alavancar no-
vas oportunidades de negócios”, afirma Edmundo Klotz, presidente da ABIA. 
O evento acontece no Senac Santo Amaro, em São Paulo. Para mais informa-
ções e inscrição, acesse

www.abia.org.br

novidade

VIENA EXPRESS LANÇA DUAS OPÇÕES 
DE PRATOS FEITOS

Associado ANR, o Viena Express, uma das redes de restaurantes mais tradi-
cionais do país e um dos pioneiros no formato buffet, incrementa o seu por-
tfólio com duas versões do já conhecido “prato feito”. Com preços fixos de R$ 
19,90, os clientes podem escolher entre strogonoff de frango, acompanhado 
por arroz e batata palha, ou ravióli verde ao molho concassé. 

As novidades já podem ser encontradas nos restaurantes localizados em São 
Paulo e Rio de Janeiro. O lançamento faz parte de uma série de iniciativas 
promovidas recentemente pela marca, que tem a frente o chef Du Cabral. Com 
mais de 20 anos de experiência, ele é o responsável por toda a inovação do 
cardápio e releitura dos pratos tradicionais da rede.

O Giraffas, uma das maiores redes de fast food do Brasil e associado ANR, está reto-
mando a ampliação do número de restaurantes em aeroportos e terminais rodoviários. 
“O ano de 2017 foi de grande avanço da nossa estratégia de expansão. Inauguramos 
cinco restaurantes, totalizando 12 unidades nesses canais, o que reforça a 
nossa capacidade de atender e oferecer variedade para diversos públicos, 
inclusive viajantes”, disse Eduardo Guerra, diretor de Expansão e Implan-
tação do Grupo.

A marca, que já está presente em 10 aeroportos por todo o país, além de 
alguns terminais rodoviários do Sudeste, incluindo Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte, tem como meta abrir 28 lojas até o final de 2018, oito delas em 
terminais rodoviários e aeroportuários. Em março, o Giraffas chega ao aero-
porto de Goiânia (GO) e, em julho, na rodoviária de Nova Iguaçu (RJ). Também 
há negociações para lojas nos aeroportos de Guarulhos (SP), Belém (PA) e Recife 
(PE) e em vários terminais rodoviários.

expansão

GIRAFFAS CHEGA A AEROPORTOS E RODOVIÁRIAS
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Desde o início de março, associados ANR têm condições especiais para pla-
nos de saúde coletivos empresariais. A entidade fechou uma parceria com 
a Nunes&Grossi Benefícios e com a Alliate Corretora de Seguros para 
que os restaurantes tenham preços mais baixos na contratação de seguros 
saúde de empresas como Blue Med, Green Line e Porto Seguro.

Segundo o informativo nº 007/2018, disponível na íntegra no site da entida-
de, para garantir essas condições, a ANR abriu mão de qualquer comissão 
pela venda dos planos aos restaurantes. Com isso, todo o resultado da ne-
gociação com as seguradoras será integralmente repassado aos associados.

Para obter mais informações, basta entrar em contato com as empresas 
parceiras pelos telefones: São Paulo (11) 5018-8900 / 3275-2233 e Santos 
(13) 3281-0100 ramal 117. 

Duas novas leis entraram em vigor em fevereiro na cidade de São Paulo. A primei-
ra delas refere-se à obrigatoriedade da instalação de bituqueiras nas calçadas de 
bares e restaurantes. De acordo com informativo ANR nº 008/2018, produzido pela 
Dias e Pamplona Advogados e disponível na íntegra no site da entidade, as bitu-
queiras devem ser removíveis e disponibilizadas apenas durante o período de fun-
cionamento. Em caso de descumprimento das obrigações, a Lei prevê a aplicação 
de penalidades. Os estabelecimentos também vão ser responsáveis pela limpeza 
das calçadas, em caso de sujeira as multas vão de R$ 50 a R$ 1.000.

Outra norma diz respeito à oferta de cadeiras infantis aos clientes em restaurantes, 
lanchonetes e estabelecimentos congêneres que sirvam refeições ou lanches no âm-
bito do Município de São Paulo. Informativo ANR nº 009/2018, produzido pela con-
sultoria jurídica da entidade, explica que as cadeiras infantis disponibilizadas devem 
estar em conformidade com os padrões definidos pelas normas editadas pela Asso-
ciação Brasileira de Normas Técnicas. Em caso de descumprimento da obrigação, 
haverá aplicação das penalidades de advertência e multa no valor de R$ 1.000. Em 
caso de reincidência, a multa tem valor dobrado. 
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destaque

A ANR EM BRASÍLIA: SEMANA DE EVENTOS E 
ENCONTROS POLÍTICOS

anr na MÍdia

FOLHA DE S. PAULO DESTACA PROJEÇÕES DO SETOR

BeneFÍcio

ANR FECHA ACORDO PARA GARANTIR 
MELHORES PREÇOS DE SEGURO SAÚDE 

PARA ASSOCIADOS 

LeGisLaÇão

FIQUE POR DENTRO: NOVAS LEIS EM SP

O presidente da ANR, Cristiano Melles, esteve em Brasília na semana passa-
da, onde participou de diversos eventos e manteve encontros políticos com 
várias lideranças do país, entre os quais o presidente da Câmara dos Depu-
tados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Melles também se reuniu com os deputados Rogério Marinho (PSDB-RN), 
relator da reforma trabalhista aprovada em novembro, e Daniel Vilela (PMDB-
GO), presidente da comissão. Após quatro meses de paralisação, a MP 808, 
que insere mudanças pontuais na nova legislação trabalhista, começou a tra-
mitar no Congresso na semana passada. “Foi uma conversa muito produtiva, 
na qual manifestamos nossa posição para que sejam assegurados todos os 
avanços aprovados pela reforma original do ano passado”, afirma Melles. 

Ao lado de outras entidades do setor, Cristiano Melles também participou 
da cerimônia de posse da nova diretoria da Confederação Nacional de Diri-
gentes Lojistas (CNDL), principal representante do varejo nacional. O evento 
aconteceu no último dia 6 de março. 

O presidente da ANR acompanhou todo o evento, que tinha como mote o 
slogan “Somando forças para crescer”, projeto de gestão do novo presidente 
da CNDL, José César da Costa. O foco de seu período à frente da entidade 
– 2018 a 2020 – está em pautas como derrubada ao veto do Refis, a constru-
ção do Memorial do Varejo e a implantação do Cadastro Positivo a todos os 
portadores de CPF. Melles estava acompanhado de parlamentares.

A primeira enquete do ano realizada na reunião Plenária ANR foi a base para nota publi-
cada na coluna Mercado Aberto, do jornal Folha de S. Paulo, na última quarta-feira (7). 
A coluna destacou as projeções para o setor em 2018, com o otimismo do segmento que 
espera crescer até 5%. 

O presidente da associação, Cristiano Melles, conversou com a reportagem sobre o as-
sunto e destacou que a melhora, apesar de expressiva, é cautelosa. “O setor em 2017 
aumentou em número de unidades, mas em faturamento ficou estagnado. Ao se consi-
derar só as lojas que já estavam abertas, houve queda”, afirmou Melles ao jornal.

Ainda de acordo com o presidente, restaurantes casuais, com ticket médio de R$ 90, 
são os que têm se recuperado mais rapidamente. Sobre contratações, destacou que a 
grande maioria deve ter estabilidade no quadro de funcionários ou aumentar em até 5% 
o quadro, outra mudança importante em relação ao ano anterior.

Presidente da entidade, Cristiano Melles, participou de grandes solenidades e se reuniu 
com lideranças do país

Presidente da ANR, Cristiano Melles, conversou com a coluna Mercado Aberto 
sobre levantamento feito pela entidade 

“O posicionamento da CNDL e do José César vem muito ao encontro do que 
a ANR busca. Por isso, essa aproximação é essencial para contribuir, cada 
vez mais, com o desenvolvimento da alimentação fora do lar e do varejo”, 
afirma Melles. 

Na cerimônia, além de José César, também assumiram seus cargos o novo 
VP e os diretores da CNDL, além dos presidentes das Federações das Câ-
maras de Dirigentes Lojistas (FCDLs) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil). 

Ordem do Mérito da Educação
No último dia 7 de março, Cristiano Melles esteve presente na cerimônia de 
entrega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo, que contou 
com a presença do presidente da República, Michel Temer, do ministro da Edu-
cação, Mendonça Filho, entre outras autoridades e profissionais de educação.

Desde 1955, a honraria homenageia personalidades nacionais e estrangeiras 
que tenham contribuído para o desenvolvimento da educação no país. Ao 
todo, foram entregues 110 medalhas. Uma das condecoradas foi Viviane Sen-
na, presidente do Instituto Ayrton Senna.
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Cristiano Melles no encontro com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia

Melles com o ministro da Educação, 
Mendonça Filho

Na posse da nova diretoria do CNDL, com o 
presidente José César Costa e Daniela Costa

https://www.youtube.com/watch?v=r5HE1tbiTG8
http://www.abia.org.br

