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MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO E AQUECIMENTO DA ECONOMIA IRÃO CRIAR UM NOVO
PARADIGMA PARA OS RESTAURANTES EM 2019, DIZ ERIK MOMO, DA 1900 PIZZARIA

E

m um ano movimentado, com Copa do Mundo na Rússia e eleições

Você acredita que a Copa da Rússia pode causar algum impacto

no Brasil, a ANR foi ouvir alguns gestores de marcas associadas para

no negócio?

conhecer suas percepções do setor e projeções para o futuro. Na es-

Erik Momo: A Copa sempre causa impacto. Tem uma movimentação muito

treia da seção, conversamos com Erik Momo (foto), dono da 1900 Pizzaria. Em

grande do público para se encontrar, se reunir em bares para poder assistir ao

funcionamento desde 1983, a marca se estabeleceu como uma das casas mais

jogo. E isso muda um pouco a dinâmica tanto de trabalho das pessoas como

tradicionais de São Paulo. Mesmo orgulhoso desse fato, Erik garante que o se-

de lazer. Como só abrimos a casa às 18h, o que acontece é que a maioria das

gredo para se manter no mercado há tanto tempo está na adaptação às novas

pessoas já está nas ruas e fica muito difícil mudar de estabelecimento. A ques-

tendências de mercado e necessidades do consumidor.

tão com os nossos colaboradores também muda um pouco, já que eles demandam acompanhar os jogos. Tentamos nos alinhar e nos preparar para que eles

Qual sua previsão para sua marca e para o setor em 2018?

consigam assistir, mas sem deixar de fazer suas tarefas. Fora isso não acredito

Erik Momo: Para 2018, esperamos finalmente sair desse longo período

que tenha uma grande mudança.

de crise que vivemos desde 2015. Na virada do último ano para este percebemos uma pequena parada na queda do movimento. Por isso, a gente

Quais os principais segredos para manter um negócio durante

começa a acreditar que o nosso negócio vai começar a crescer para, len-

tanto tempo com a mesma excelência em um país como o Brasil?

tamente, recuperar os níveis que vivíamos antes da crise. Eu acho que a

Erik Momo: O segredo está em acompanhar as mudanças do consumidor. Não é

gente vai ter uma boa mudança com a legislação trabalhista, que vai trazer

só oferecer um produto bom e um atendimento bom. É oferecer o produto bom

um pouquinho mais de segurança para os empreendedores. A questão das

que o cliente quer e o atendimento bom que ele considera. E com isso você vai

gorjetas também tem, aos poucos, começado a entrar no entendimento

se adaptando e ligeiramente se modernizando, mas sem perder a origem. Por

do consumidor e isso vai trazer estabilidade para um novo modelo de fun-

exemplo, o cardápio da 1900 e o tipo de atendimento que tínhamos no começo,

cionamento dos restaurantes. E aí, a partir de 2019, a gente tem um novo

hoje não teriam a mesma eficiência e nem conquistariam a mesma posição no

paradigma estabelecido de como são os restaurantes em São Paulo e eu

mercado. A 1900 do início não é a 1900 de hoje. A percepção é de que a gente

acredito que isso vai refletir no Brasil também. Mas ainda temos muito a

sempre esteve bem e em alta. Mas, obviamente, viemos evoluindo e mudando

recuperar. A questão de fluxo de caixa que ficou comprometida, a falta de

de acordo com as demandas do mercado. A gente tem que manter um pezinho

investimento, tudo isso ainda precisa ser organizado para conseguirmos

no futuro e, ao mesmo tempo, um no presente e nas tradições para mostrar

fazer a máquina girar novamente.

história. Mostrar que o estabelecimento tem origem.

CURSO I

PREOCUPADO COM OS NÚMEROS?
ANR TRAZ WORKSHOP SOBRE CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇO
A sustentabilidade de um negócio depende, invariavelmente, de sua saúde fiFoto: banco de imagens

nanceira. Mas administrar tantos números pode ser um desafio e tanto no dia
a dia de muitos gestores. Com o objetivo de transformar essa tarefa em algo
mais simples e efetivo, a ANR realiza, em parceria com a assessoria financeira
DUO Financial, um novo workshop. O curso, marcado para os dias 27 de março
e 03 de abril, vai abordar os principais temas relacionados à contabilidade e
análise de balanço em bares e restaurantes.
Entre os assuntos que serão abordados estão princípios e funções da contabilidade, lançamentos contábeis, interpretação de balanços, ciclo operacional
e utilização do balanço para tomada de decisão. Além disso, o curso trará
inúmeros exemplos com casos de restaurantes. “O entendimento dos dados
contábeis gerenciais da empresa é fundamental para a tomada de decisões
no negócio. É exatamente esse conteúdo que os associados vão encontrar no
curso”, afirma Cristina Prates Maturano, consultora da DUO Financial.
O workshop acontece na sede da ANR, em São Paulo, das 14h às 17h30. O
valor para associados é de R$ 350, enquanto para não associados sai por R$
510. Para mais informações e inscrições, entre em contato pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

CURSO II

LONGE DAS PRAGAS! WORKSHOP ANR ABORDA A
IMPORTÂNCIA DO CONTROLE INTEGRADO

Foto: banco de imagens

As boas práticas de higiene e armazenamento são parte essencial para o bom
andamento dos trabalhos em bares e restaurantes. Mas, mesmo em casos nos
quais todos os processos são seguidos à risca, os espaços estão sujeitos a
alguns visitantes indesejados, as famosas pragas. No próximo dia 28 de março, elas serão o tema central do primeiro workshop “Importância do Controle
Integrado de Pragas no Serviço de Alimentação”.
O evento contará com palestra de Eliana D’ Alvarenga, consultora técnica da
ANR. O grande objetivo do encontro é dar dicas para evitar a presença de pragas
que possam comprometer a qualidade higiênico-sanitária do local, dos alimentos
e das pessoas. Com duas horas de duração, o workshop vai explicar o que são
pragas, quais as mais comuns em restaurantes e métodos para o controle.

sociados é de R$ 200, enquanto para não associados sai por R$ 300. O valor

O curso acontece na sede da ANR (Rua Pais de Araújo, 29, conjunto 165,

inclui CD com material do workshop e certificado de participação. Para dúvidas

Itaim, São Paulo – SP), a partir das 14h30. O custo de participação para as-

ou inscrição, encaminhe um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

LEGISLAÇÃO I

JOÃO PESSOA PROÍBE VENDA DE ALIMENTOS
COM BRINQUEDOS
O prefeito de João Pessoa (PB), Luciano Cartaxo Pires de Sá (PSD), sancionou
a lei municipal nº 13.578, que proíbe a comercialização de brindes e brinquedos
em venda casada de alimentos destinados ao público infantil. O estabelecimento que descumprir a norma fica sujeito às sanções administrativas estabelecidas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor. A lei já está em
vigor na região.
Desde 2012, a ANR vem atuando fortemente para derrubar leis como essa. A
entidade acredita que este é um assunto que deve ser legislado pela União,
e não pelos municípios e deve entrar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade. A justiça tem manifestado o mesmo entendimento em cidades onde
normas semelhantes foram aprovadas como Belo Horizonte, Florianópolis, Rio
de Janeiro e São Paulo. Nesses locais foram concedidas liminares em favor da
Foto: banco de imagens

ANR e seus associados, considerando as leis inconstitucionais.

Em BH, Florianópolis, RJ e SP, somente os associados
da entidade podem continuar vendendo lanche junto
com brinquedo ou distribuindo brinde.

LEGISLAÇÃO II

NOVA LEI PROÍBE COBRANÇA ABUSIVA POR
PERDA DE COMANDA EM RESTAURANTES NO RJ

Entrou em vigor na última quinta-feira (8), no Estado do Rio de Janeiro, lei que
proíbe restaurantes, lanchonetes, bares e casas noturnas de cobrarem taxas
abusivas de clientes em caso de extravio ou danos na comanda. O texto protege o cliente que danifica ou tem o boleto, cartela, ou qualquer outro meio
de registro de consumo extraviado. Sancionada pelo governador Luiz Fernando
Pezão, a nova regra estabelece como abusivo o valor igual ou superior a duas
vezes o valor do ingresso ao local.
Foto: banco de imagens

Para os restaurantes que comercializam refeições a peso, o valor da cobrança
pelo extravio do registro da pesagem não poderá ultrapassar o custo de um
quilo do produto comercializado. O descumprimento das disposições da lei
sujeita o estabelecimento às multas previstas no Código de Defesa do Consu-

Foto: Divulgação

midor (CDC).

PARANÁ RECEBE MAIS UMA UNIDADE
DA PIZZA HUT
A Pizza Hut, maior rede de pizzaria do mundo e associada ANR, inaugurou recentemente mais uma unidade no Paraná, levando aos consumidores da região toda a diversidade do cardápio da marca. A nova loja, localizada em Curitiba, já está de portas abertas na praça de alimentação
do Shopping Estação.
A nova operação pertence ao franqueado Fabrício Brito, já à frente de
diversas outras unidades em diferentes estados. “Os paranaenses adoram a Pizza Hut. Por isso, pretendemos continuar expandindo para oferecer essa experiência ao maior número de consumidores do estado”,
afirma Brito.

Especial

PÁSCOA
LE VIN BISTRO
Quando se fala em almoço de Páscoa, a primeira lembrança é do saboroso
bacalhau. Pronto para a data, o Le Vin, associado ANR, destaca deliciosas
opções para quem escolher as casas de São Paulo e Brasília para comemorar
Foto: divulgação

a Semana Santa e o domingo de Páscoa, no final do mês de março.
Especialmente para a data, o Bacalhau à Provençal (R$ 98) é a atração principal, além do tradicional menu da casa, com clássicos da culinária francesa.
Para a sobremesa, as sugestões são ovos nevados e creme brulée (R$19,80).
“Nosso menu para a data é elegante, simples e saboroso, pensado para unir
famílias e proporcionar bons momentos”, conta Nancy Mattos, restauratrice
responsável pelos bistros Le Vin São Paulo e Brasília.

TERRAÇO ITÁLIA
O Terraço Itália está montando um generoso Buffet com diversas opções de
antepastos, entradas, pratos principais e sobremesas. Todos os pratos são
criações do chef italiano Pasquale Mancini. O destaque para a data é o Carré
de Javali ao molho de vinho e as lascas de bacalhau confitado com batatas
e azeitonas, para quem não abre mão do prato clássico da Semana Santa.
“Minha inspiração e intuição foi seguir a tradição da culinária Italiana, me
adaptando ao gosto e clima brasileiro”, explica o chef Mancini. O restauranFoto: divulgação

te vai funcionar na Páscoa, a partir das 12h e o menu completo – entrada,
prato principal e sobremesa – sai R$ 165 por pessoa. Crianças de até 6 anos
não pagam.

www.anrbrasil.org.br
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