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CARDÁPIO

vIvenDa Do camarÃo LanÇa novos Pratos Para 
a coPa Do mUnDo

CARDÁPIO

PremIaDo manÍ, De HeLena rIZZo, É o 
novo assocIaDo Da anr 

EXPANSÃO

UnIDaDe Do oUtBacK em sÃo PaULo se 
torna a maIor Do mUnDo

A Vivenda do Camarão, maior rede com pratos à base de camarão e frutos do 
mar do país e associada ANR, está com um cardápio recheado de novidades. 
Batizado de “Seleções Vivenda”, são pratos com receitas especiais inspiradas 
em cinco países que vão participar da Copa do Mundo da Rússia. 

O motivo é simples: “Todo país estará no clima da Copa do Mundo e a Vivenda 
do Camarão não poderia ficar de fora, por isso criamos os pratos inspirados na 
celebração do momento”, comenta Rodrigo Perri, sócio diretor da rede.

As seleções escolhidas foram: Brasil, que ganhou o prato Escondidinho de 
Camarão; Inglaterra, que vem com o Fish’n Chips ao Molho Pale Ale; e a te-
tracampeã mundial Alemanha, que vem representada com a Tilápia Grelhada 
com Molho de Mostarda Escura e Batata Souté. A Espanha ganha a receita de 
Massa ao Alho e Óleo com Páprica e Camarões e o México vem com a Massa 
ao Molho Bravo de Camarão. Todos os pratos estarão disponíveis na rede Vi-
venda do Camarão de junho a julho 2018.

Um dos mais premiados e disputados restaurantes de São Paulo, o Maní é o 
mais novo associado da ANR. Comandado por Helena Rizzo, eleita pela revista 
inglesa The Restaurant a melhor chef mulher do mundo em 2014, e pelo Sous-
chef Vinicius Nagao, a casa nasceu em 2006 e desde 2013 integra o ranking anual 
The World’s 50 Best Restaurants, um dos mais respeitados internacionalmente.

Entre os pratos icônicos da casa estão o nhoque de mandioquinha com “dashi” 
(caldo) de tucupi; “o ovo” (cozido em baixa temperatura, acompanhado de 
espuma de pupunha) e a sobremesa “da lama ao caos”, um tour de force de 
ingredientes improváveis, como compota de berinjela defumada, coalhada de 
queijo de cabra e gelatina de água de flor de laranjeira, com gradações diver-
sas entre o doce e o salgado.

“Nosso principal intuito é estarmos atualizados sobre todas as mudanças no 
setor, trocar informações e experiências com profissionais da área”, explica 
Giovana Baggio, uma das sócias-fundadoras.

A maior loja do Outback no mundo é brasileira. Localizada no Shopping Center 
Norte, em São Paulo, foi reformada recentemente e reinaugurada no último 
dia 30 de abril. O restaurante, associado à ANR,  ganhou 145 m² e passa a ser 
o maior da rede, com seus 1.039 m² e 414 lugares. Outras novidades são as 
duas novas salas internas e privativas, com capacidade para até 80 pessoas, e 
uma varanda climatizada.

Outras oito unidades vão passar pelo mesmo processo de atualização do de-
sign até o fim do ano em São Paulo e Rio de Janeiro. “O Outback do Shopping 
Center Norte figura no topo da lista mundial de faturamento do grupo há sete 
anos consecutivos. Carregar agora o título de maior loja da marca nos traz 
grandes expectativas”, afirma Ignácio Mello, sócio proprietário do Outback 
Steakhouse Center Norte.
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DESTAQUE

anr aPoIa Decreto QUe Deve regULamentar JornaDa 
IntermItente na reforma traBaLHIsta

Medida provisória que podia alterar lei aprovada pelo Congresso perdeu sua validade

Ao lado de outras entidades do setor, a ANR acompanhou de perto a queda da 
Medida Provisória 808/17, que regulamentava a reforma trabalhista, na última 
segunda-feira (23). Em seu lugar, o governo decidiu editar um decreto para a 
regulamentação. A edição foi realizada em reunião entre o ministro da Casa 
Civil, Eliseu Padilha, e o relator da proposta na Câmara, deputado Rogério 
Marinho (PSDB-RN).

“Entendemos a decisão como acertada, já que poderemos ampliar o uso do 
contrato de trabalho intermitente nos próximos meses, um modelo que é bas-
tante usado em outros países. A modalidade é positiva tanto para o empre-
gado quanto para o empregador, já que é possível destinar mais funcionários 
para os períodos de maior movimentação nos bares e restaurantes”, afirmou 
Cristiano Melles, presidente da ANR, que na semana passada esteve com o de-
putado Rogério Marinho, em Brasília, para levar o posicionamento da entidade.

Marinho defendeu o decreto como uma forma de oferecer proteção legal para 
trabalhadores intermitentes que estavam na informalidade. Para ele, a MP 
gerou uma insegurança no mercado, pela possibilidade de modificar comple-
tamente a lei. Em um cenário com maior estabilidade, empresários tendem a 
investir nessa forma de contratação, principalmente no comércio e na alimen-
tação fora do lar. “A reforma trabalhista por si só não significa aumento de 
emprego, mas a nova lei permitiu flexibilizar as formas de serviço e sair de uma 
camisa de força”, declarou. 

O deputado explicou que a Casa Civil deve costurar nos próximos dias um de-
creto para regulamentar a jornada intermitente. Os demais pontos da medida 
provisória expirada não devem mais ser incluídos no decreto, segundo defen-
deu o parlamentar.

Cristiano Melles ao lado do deputado Rogério Marinho, relator da proposta na Câmara
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“servIr ProDUtos De QUaLIDaDe, com PreÇo JUsto e ÓtImo atenDImento. 
essa É a nossa mIssÃo”, afIrma JoÃo BaPtIsta sILva Jr., DIretor De 

franQUIas e exPansÃo Do reI Do mate

A história de sucesso do Rei do Mate começou na década de 70. Durante os 
anos, a marca foi se reposicionando no mercado e hoje é uma das maiores 
redes de alimentação do país. Para o diretor de Franquias e Expansão, João 
Baptista Silva Jr., o sucesso está ligado à relação de confiança construída com 
os consumidores. Confira a entrevista completa:

NO iNíCiO, a pROpOsta dO Rei dO Mate eRa VeNdeR Mate geladO, 
Mate COM leite eM pó e COM alguNs sabORes de fRutas. HOje, 
Os CONsuMidORes eNCONtRaM Mais de 100 COMbiNações dife-
ReNtes. COMO fuNCiONa O pROCessO de CRiaçãO de NOVOs pRO-
dutOs? Os ClieNtes paRtiCipaM de alguMa fORMa?
joão baptista silva jr.: Ao longo dos anos muitas de nossas receitas foram 
desenvolvidas com a participação dos consumidores, de nossos franqueados e 
também dos colaboradores. O famoso e tradicional Mate com Leite, produto 
que se tornou ícone da rede e remonta mais de 40 anos, é um desses exem-
plos! E tudo aconteceu de forma muito por acaso e como uma oportunidade 
do momento: um cliente pediu a um dos atendentes alguma coisa com “sus-
tância” e ele na hora improvisou. Para dar essa “sustância” ao mate, colocou 
leite em pó na mistura. Sucesso imediato, o produto final ficou saboroso e 
o cliente satisfeito! Nascia ali o Mate com Leite. No dia seguinte, a loja da 
São João colocou uma plaquinha: “Temos Mate com Leite!”. Mas hoje, com o 
tamanho da rede, temos a necessidade de manter processos mais definidos 
e padronizados, principalmente por se tratar de uma rede de franquias. De 
certa forma, precisamos profissionalizar esses processos e não dar mais essa 
liberdade total. É um desafio, mas continuamos atentos à opinião de nossos 
consumidores e suas sugestões.

eM 2008, O Rei dO Mate RepagiNOu suas lOjas e HOje CONta COM 
Mais de 330 uNidades pelO bRasil. MesMO COM a ReCeNte CRise e a 
leVe ReCupeRaçãO da eCONOMia bRasileiRa, 2018 é uM bOM aNO paRa 
abeRtuRa de fRaNquias? qual a pReVisãO de expaNsãO da Rede?
joão baptista silva jr.: Esse ano nossa rede comemorou 40 anos, sendo 26 
de franquias e conquistamos pela 20ª vez consecutiva o Selo de Excelência em 
Franchising da ABF. Ao longo desses últimos anos estamos conseguindo pas-
sar com destaque pelas turbulências do varejo, reflexo do momento econômi-
co e político do país, com muito foco na gestão e na melhora de resultados. 
Acreditamos que o ano de 2018 ainda será um ano de ajuste, com crescimento 
moderado, mas sólido, apesar de ser um ano de Copa do Mundo e de eleição. 

A  resposta na ponta no varejo com uma retomada mais intensa, acreditamos 
que se dará mais para 2019/2020.

MesMO seNdO espeCializada eM Mate, a Rede teM O Café COMO 
uMa das bebidas Mais CONsuMidas de seu CaRdápiO. COMO O Rei 
dO Mate CONsegue se destaCaR NO MeRCadO COM uM pROdutO 
que NãO está eM seu dNa e taMpOuCO eM seu NOMe?
joão baptista silva jr.: O Rei do Mate, ao longo de sua história, criou 
um vínculo de confiança com o consumidor e ele está disposto a consu-
mir ouros itens nas nossas lojas, pois sabe que encontrará: “produtos de 
qualidade, com preço justo e um ótimo atendimento”. Essa é nossa missão 
como empresa e tudo que fazemos na rede é focado nela. Essa relação de 
confiança que construímos com nossos consumidores nos permitiu, hoje, 
ser não apenas a maior rede de mate do país, mas também a maior rede de 
cafeteria, açaí, pão de queijo, e outras delícias!

ReCeNteMeNte, O Rei dO Mate paRtiCipOu dO filMe bRasileiRO de 
COMédia “COMO se tORNaR O piOR aluNO da esCOla”, estReladO 
pelO apReseNtadOR daNilO geNtili. qual fOi O ObjetiVO dessa 
paRCeRia? a Rede pReteNde CONtiNuaR iNVestiNdO eM estRaté-
gias difeReNCiadas?
joão baptista silva jr.: Essa estratégia não é recente, na realidade já parti-
cipamos e fizemos ações de product placement em mais de 23 filmes ao logo 
desses últimos cinco anos e ela está alinhada com nossa visão de apoio ao 
cinema nacional, a arte brasileira. Temos orgulho de nossa brasilidade! Além do 
apoio e incentivo ao cinema nacional, também apoiamos por meio de parcerias 
artistas como Romero Brito, Ziraldo e Gustavo Rosa!

a Rede taMbéM NãO Vê RisCOs de assOCiaçãO de sua MaRCa COM 
uM apReseNtadOR/HuMORista MuitO CONtROVeRtidO Nas Mídias 
sOCiais pOR CONta de suas OpiNiões pOlítiCas?
joão baptista silva jr.: Nossa posição é de apoio cultura e suas diferentes for-
mas de manifestações. Queremos nos comunicar com nosso público por meio de 
suas referências! Hoje, a linguagem com o público jovem e seus ídolos é diferen-
te, mais rápida, sem filtros, na velocidade da internet, das mídias sociais. Temos 
que estar antenados com essa evolução e mudanças. E nossas escolhas são 
alicerçadas nestes valores! Todos os artistas e referências que escolhemos são 
autênticos em suas posições, até polêmicos, mas com posições claras e valores 
que geram confiança e empatia com o público.

REUNIÃO

reUnIÃo PLenÁrIa anr aBorDa convocaÇÃo 
Do sIntHoresP soBre LeI Das gorJetas

A questão da incidência do ICMS sobre a receita bruta no Mato Grosso do Sul 
foi o tema que abriu a segunda Reunião Plenária da ANR em 2018, realizada na 
quinta-feira (26). De acordo com o consultor jurídico da entidade, o advogado 
Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados, e com o diretor 
executivo, Alberto A. Lyra, a associação vem negociando com os estados a 
respeito da incidência de tributos sobre insumos de restaurantes. 

“Estamos negociando para que a remessa de produto com substituição tribu-
tária, vinda da indústria ou importador, possa ir para o restaurante, quando 
se tratar de insumo, sem a substituição tributária. A ANR tem uma consulta 
formulada à Secretaria da Fazenda, que permite que restaurantes realizem a 
compra de insumos sem substituição tributária”, disse Carlos Augusto.

O encontro também teve como pauta as convocações do SINTHORESP para 
averiguar o cumprimento da Lei das Gorjetas, o diferimento de ICMS na aqui-
sição de pescados e o ICMS sobre TUST/TUSD. Também foram discutidos te-
mas como o piso salarial reduzido para empresas que implantaram as “gorjetas 
compulsórias”, a necessidade das empresas de fast-food se adaptarem aos 
termos da Convenção Coletiva de Trabalho, os acordos Coletivos para implan-
tação da Reforma Trabalhista e o Programa de Demissão Incentivada.

Foram debatidos conjuntamente o limite de taxa de cartão de débito, a lei do 
“compliance” tributário no estado de São Paulo, homologações de rescisões 
contratuais nos sindicatos, o projeto de lei que permite a comercialização de 
produtos artesanais e a lei do Foie Gras em Florianópolis. Ainda foram abor-
dadas as investidas do Procon em restaurantes de São Paulo para procura de 
irregularidades e de produtos com validade vencida ou sem procedência. 

Durante a Plenária, o diretor executivo da ANR, Alberto A. Lyra, também apre-
sentou os dois principais workshops da ANR em maio. Haverá no mês um cur-

so sobre identificação de produtos com análises laboratoriais e um workshop 
sobre gestão financeira. Além dos GTs mensais, também serão realizados dois 
GT-CoMs. O primeiro deles sobre mídias sociais e como conquistar seguidores 
e formadores de opinião. 

Alberto ainda dividiu com o público o convite que a entidade recebeu para par-
ticipar da FISPAL 2018, a mais importante feira de alimentação, que acontece 
entre os dias 12 a 15 de junho. A associação também anunciou que fechou o 
programa preliminar do 7º ENCOVISAS, em agosto, o grande evento anual de 
encontro dos responsáveis técnicos com as autoridades sanitárias.

O diretor executivo da ANR finalizou a reunião com as boas-vindas para os 
novos associados: restaurante Magô Sushi, Maní, Manioca; e para os sócios-
fornecedores Prudential, Myleus analises genéticas e Via Vallet.

GT-COM

InfLUencers e restaUrantes: PrImeIro 
gt-com Do ano acontece na PrÓxIma 

QUarta-feIra (9)

Fenômeno recente das redes sociais, os influenciadores digitais estão domi-
nando o mercado. Lançando tendências, eles têm, em muitos casos, o poder 
de elevar ou destruir um produto ou marca. Para explicar o que torna esses 
novos profissionais tão relevantes, o primeiro GT-CoM de 2018 traz a especia-
lista em Comunicação e Marketing digital, Carolina terra, uma das principais 
referências no tema no país.

No bate-papo marcado para a próxima quarta-feira (9), a partir das 15h, Ca-
rol irá abordar o que é influência, quais são os tipos de influenciadores que 
existem, como funciona a abordagem paga e trazer alguns cases para ilustrar. 
Quem quiser participar pode se inscrever pelo:
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Mas CORRa! RestaM pOuCas Vagas paRa paRtiCipaR dO 
eNCONtRO que aCONteCe Na sede da aNR. 

comunicacao@anrbrasil.org.br
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