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GRUPOS DE TRABALHO

REUNIÕES DO GT-TEC E DO GT-RH 
ACONTECEM NESTA SEMANA

CARDÁPIO ESPECIAL

1900 PIZZERIA COMEMORA FESTA JUNINA 
COM NOVA VERSÃO DE SOBREMESA

COmInICADO

ALERTA: NOVO GOLPE EM RESTAURANTES DE SÃO PAULO

nOvIDADE

OUTBACK LANÇA NOVA SOBREMESA EM 
PARCERIA COM A HAVANNA

SERVIÇO 

Está à venda, em São Paulo, um restaurante totalmente equipado e em fun-
cionamento. Localizado no bairro do Itaim Bibi, um dos mais tradicionais e 
referência em gastronomia na cidade, o imóvel conta com 130 lugares, deco-
ração moderna e atualmente oferece almoço à la carte. O estabelecimento 
está em funcionamento há 4 anos.

A 1900 Pizzeria, associada ANR, já está pronta para as festas juninas. A 
rede acaba de anunciar a volta ao cardápio do seu “GiroMilho”. A sobremesa 
recebe esse nome em homenagem a tradicional GiroMille®, que é feita com 
massa de pizza em formato de rosca, polvilhada com canela e açúcar, acom-
panhada por farofa doce e uma bola de sorvete. 

Na versão para o arraiá, o sabor do prato é um tanto diferente. “A nossa 
sobremesa exclusiva, o GiroMille®, não poderia ficar de fora de uma das me-
lhores festas do ano! Elaboramos um recheio especial de paçoca e doce de 
leite com sorvete de milho para celebrar a data”, conta Erik Momo, sócio da 
pizzaria. A sobremesa, que custa R$ 24,90, já está disponível em todas as 
unidades da rede.

Um novo tipo de golpe contra restaurantes foi relatado à ANR nos últimos dias 
por associados da entidade em unidades nos bairros do Itaim Bibi, Jardins e 
Higienópolis. Segundo funcionários dos restaurantes, um homem, que se diz 
morador de rua, entra nos locais e começa a gritar e quebrar objetos como co-
pos e pratos. Ainda não identificado, o homem só sai dos restaurantes quando 
consegue dinheiro de clientes ou funcionários. 

O Outback, associado ANR, se uniu à fabricante de doces argentina Ha-
vanna para trazer uma novidade no cardápio. O famoso brownie da rede de 
restaurantes tem, agora, sabor doce de leite. O Thunder Havanna conta com 
nozes pecan, cobertura de sorvete de baunilha, chantilly, crumble de biscoito 
amanteigado e calda de doce de leite.

Segundo Renata Lamarco, diretora de Marketing da rede, a sobremesa, dis-
ponível por tempo limitado, tem tudo para agradar. “O mercado brasileiro é 
ávido por grandes novidades e parcerias únicas, que garantam lançamentos 
incríveis. O Thunder Havanna une o sabor e a tradição de duas marcas muito 
amadas pelo Brasil. Nos dedicamos para criar uma experiência deliciosa para 
os apaixonados por sobremesa e temos certeza de que essa nova versão do 
nosso brownie vai conquistar corações”, diz. 

Local: Itaim Bibi, São Paulo
Estacionamento: Não possui
Contatos para informações, dúvidas ou visita ao imóvel:
Celular: (11) 98536-4013 (Dirce) / (11) 99121-8000 (Mariana)
E-mail: mcpdamasio@gmail.com

A ANR alerta que nesses casos o ideal é ligar imediatamente para o 190 e reali-
zar o boletim de ocorrência. Caso algum associado tenha mais informações so-
bre casos similares, pedimos para que entre em contato com a ANR pelo email:

comunicacao@anrbrasil.com

BOLETIM INFORMATIVO
11 de junho de 2018. Ano 10edição
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DESTAQUE

ANR CONQUISTA NOVA VITÓRIA PARA REDUÇÃO 
DO ICMS EM GOIÁS

A ANR, ao lado de outras entidades do setor, acaba de conquistar uma nova 
vitória na questão que envolve o ICMS no Estado de Goiás. No último dia 30 
de maio, o Governo do Estado publicou no Diário Oficial o Decreto 9.236/2018, 
que oficializa a redução do tributo de 10,2% para 7%. A decisão é fruto de um 
convênio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) e do Conselho Nacional de Política 
Fazendária (Confaz).

“A ANR realizou um trabalho muito forte ao longo de todo o ano passado junto 
à Sefaz para garantir a redução aos estabelecimentos de alimentação fora do 
lar. A diminuição do valor do ICMS representa um alívio nas contas das empre-
sas do segmento”, explica Cristiano Melles, presidente da ANR.

Em dezembro, a associação já havia conquistado uma importante vitória sobre 
o assunto: uma liminar favorável à manutenção da carga tributária, válida para 
todos os associados até janeiro deste ano. A nova medida garante uma solu-
ção legal duradoura para a questão do ICMS na região.

LEvAnTAmEnTO

PESQUISA SALARIAL É IMPRESCINDíVEL PARA O BOM 
GESTOR DE RESTAURANTE

Gratuita para todos os associados, a pesquisa salarial irá abran-
ger 60 cargos de redes de alimentação rápida e de restaurantes 
de serviço completo, entre os quais pizzarias, japoneses, chine-
ses e bares. Muitos já aderiram, mas por conta da solicitação de 
alguns associados, as inscrições para a pesquisa ganharam um 
novo prazo e ainda podem ser feitas. Quanto maior o número 
de adesões, melhores serão os resultados e mais útil a pesquisa 
será para os gestores.

Conduzida pela Korn Ferry Hay Group (KFHG), empresa com ampla 

experiência no segmento, a pesquisa traz um material de primeirís-
sima qualidade, essencial para uma boa gestão. 

Alberto Amaral Lyra, diretor Executivo da ANR, faz questão de di-
zer que a pesquisa é imprescindível para qualquer bom gestor de 
bar ou restaurante, pois permite aferir tecnicamente se a empresa 
gasta muito ou pouco com a sua equipe de colaboradores. “Com 
isso é possível ajustar a folha de salários às melhores condições e 
decidir quais colaboradores a empresa quer reter e quais prefere 
deixar ir”, afirma ele.  

A Pesquisa Salarial será destaque também na quinta reunião do ano do GT-RH. 
O encontro, que acontece na quinta-feira (14), às 15h30, também irá abordar 
a assinatura da Convenção das Gorjetas e a assinatura da Convenção Coletiva 
com o Sinthoresp.

Dois dias antes, na terça-feira (12), acontece a reunião do GT-Tec, das 14h às 
16h. Entre as pautas que serão debatidas estão o ENCOVISAS, a atualização 
da CVS 5/13 e o Novo Regulamento para Técnicos em Nutrição.

Para mais informações, ou se quiser confirmar presença nos eventos, favor 
encaminhar um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br
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CONVERSA COM 
O GESTOR

“O ESPORTE ME DEU UMA NOVA VISÃO SOBRE LIDERANÇA, MOTIVAÇÃO E 
ESPíRITO DE EQUIPE”, AFIRMA REINALDO VARELA, FUNDADOR DO DIVINO FOGÃO

Um caderno de receitas de vó que se transformou em um dos restaurantes 
mais reconhecidos do país. O Divino Fogão nasceu assim, com sabor bem 
caseiro. Foi em 1984 que Reinaldo Varela, fundador e presidente da rede, 
começou a dar os primeiros passos com o negócio. Na época, a marca ainda 
respondia pelo nome de São Paulo I. Com o passar dos anos e a expansão para 
outras cidades, um concurso aberto ao público rebatizou a rede. “A relação 
com o público ficou ainda mais fortalecida por nos inspirarmos no conceito de 
comida da fazenda”, afirma o executivo.

O estilo caseiro e tradicional é, na opinião de Reinaldo, o que transformou o 
Divino Fogão em potência. Hoje são 183 restaurantes da rede espalhados por 
quase todas as capitais do país e um público variado, que não para de crescer. 
“A grande sacada é que as pessoas apreciam o sabor da nossa comida, aquele 
gostinho de arroz com feijão caseiro”, diz.

À frente do negócio desde o início, Reinaldo Varela afirma empregar na gestão 
da marca alguns segredos que aprendeu com as competições de corrida, 
sua segunda paixão. “O esporte, por exemplo, me deu uma nova visão sobre 
aspectos ligados à liderança, motivação e, principalmente, o espírito de equipe. 
Pude colocar tudo isso em prática por meio de estratégias e conceitos que 
podem ser utilizados no rally e no comando do Divino Fogão”, garante.

O DivinO FOgãO, DEsDE sua FunDaçãO, aPOsta na COmiDa 
traDiCiOnaL E “Da FazEnDa”.  Em tEmPOs DE PrOgramas DE 
CuLinária E FOCO nOs granDEs ChEFs, EssE COnCEitO DE COzinha 
mais FamiLiar ainDa COnquista Os COnsumiDOrEs?
rEinaLDO varELa: Com toda certeza! A marca é acolhedora e oferece uma 
comida fresquinha, a qualquer hora do dia, com opções para atender a todos 
os perfis de consumidores. Quem gosta de uma comidinha da fazenda, pode 
encontrar o pernil, a linguiça com polenta, frango com quiabo e torresmo. 
Para aqueles que preferem uma refeição mais balanceada, temos 17 opções 
de saladas, com a inclusão de sementes no cardápio, como linhaça, chia e qui-
noa, além de grelhados (frango, carne magra e peixe). A grande sacada é que 
as pessoas apreciam o sabor da nossa comida, aquele gostinho de arroz com 
feijão caseiro. Temos percebido, também, um aumento do público infantil, in-
centivado pelos pais que querem uma alimentação mais balanceada para seus 
filhos. Também não podemos esquecer que vários dos nossos pratos acabam 
resgatando a memória afetiva das pessoas em relação ao convívio com os 
avós, da comidinha caseira tão comum nas cidades do interior. Queremos que 
cada pessoa que venha à nossa rede tenha essa experiência de afago, baseada 
em ingredientes bem selecionados e frescos a qualquer hora do dia. Esses são 
nossos diferenciais.

O sr. é um PiLOtO PrOFissiOnaL, aPaixOnaDO POr vELOCiDaDE E 
PartiCiPa DE raLLiEs DEsDE 1982. DE quE manEira O EsPOrtE aju-
Da na gEstãO DE uma marCa COmO O DivinO FOgãO?
rEinaLDO varELa: Sou um apaixonado tanto pelas pistas quanto pela comi-
da da fazenda, por isso combino as duas atividades - comandar uma franquia 
de alimentação e ser piloto. De cada uma das experiências, extraio ensina-
mentos que coloco em prática no dia a dia do rally ou da franquia. O esporte, 
por exemplo, me deu uma nova visão sobre aspectos ligados à liderança, mo-
tivação e, principalmente, o espírito de equipe. Levando todos esses fatores 
em consideração, pude colocar tudo isso em prática por meio de estratégias e 
conceitos que podem ser utilizados no rally e no comando do Divino Fogão. Já 
nas unidades das redes, temos como filosofia apostar no funcionário e confiar 
no potencial de cada um deles, que são parte fundamental no sucesso da rede.

Em 2008, LOgO aPós a mOrtE DE sua avó, uma Das PrinCiPais 
aPOiaDOras DO PrOjEtO vOCês DECiDiram muDar O nOmE Da 
rEDE – até EntãO sãO PauLO i – POr mEiO DE um COnCursO COm 
sugEstõEs DOs CLiEntEs. quaL a rELaçãO Da marCa COm O Pú-
bLiCO hOjE? 
rEinaLDO varELa: Quando alteramos o nome, contávamos com poucas 
unidades da rede, localizadas até então em São Paulo. A necessidade veio 
também por conta da expansão da marca para outros estados. A relação com 
o público ficou ainda mais fortalecida. Nos inspirarmos no conceito de comida 
da fazenda. Querendo ou não, quando você chega às praças de alimentação de 
shopping centers, grande parte das opções são pratos feitos ou fast food. Um 
dos nossos diferenciais é apostar no conceito de alimentação rápida, disponi-
bilizando aos consumidores um buffet diversificado, que reúne pratos tradicio-
nais da fazenda e um cardápio equilibrado. Dessa forma, os clientes se sentem 
mais a vontade para montar o prato com a quantidade de comida e opções 
de alimentos que desejarem. Também investimos em campanhas promocionais 
que ajudam a fidelizar o cliente. A última delas foi uma ação em parceria com 
a divulgação do filme “O Touro Ferdinando”, que oferecia copos colecionáveis 
inspirados no desenho animado. Outra questão bem importante é estar atento 
às principais transformações tecnológicas que podem auxiliar em nosso negó-
cio, de forma que todas as lojas estejam informatizadas e possam acompanhar 
as novidades do Divino Fogão. Pensando nisso, mantemos uma comunicação 
constante com o nosso público por meio de mídias sociais, como Facebook 
e YouTube. Lançamos em 2017 o “Divino Minuto”, um canal no YouTube que 
apresenta semanalmente as principais receitas da rede.

EnCOvISAS

7º ENCOVISAS É OPORTUNIDADE PARA ATUALIZAÇÃO E 
NETWORKING COM PROFISSIONAIS DO SETOR

O próximo Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, realizado anualmente 
pela ANR, acontece no dia 02 agosto, em São Paulo. Diversos associados, pro-
fissionais e consultores do setor de alimentação já garantiram sua vaga para 
acompanhar de perto o evento. Com a presença de representantes e espe-
cialistas em vigilância sanitária, o encontro é a oportunidade perfeita para se 
atualizar e fazer networking. Confira abaixo o depoimento de alguns inscritos:
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“Participo para me manter atualizada 
com o que acontece em vigilância 

sanitária. é o quarto ou quinto 
ano que vou e tenho levado minha 
equipe inteira. Estamos sempre em 
restaurantes e é interessante ver o 

que esses órgãos estão trabalhando. 
também é ótimo para realizar um 

networking com outros profissionais” 

Angela Sayuri Hara – proprietária da 
Angela Hara Consultoria

“O que mais me interessa é o 
contato com os fiscais para ter 

uma abertura, tirar dúvidas e saber 
como pensam, para então orientar 
os estabelecimentos a seguir as 

leis. Esse é o principal objetivo, mas 
também tem o networking, troca de 
informações e gosto bastante dos 

cases que são apresentados”

Karine Mafra, consultora de Segurança 
de Alimentos do Mania de Churrasco

“busco de tudo um pouco. me 
inscrevo todo ano para me manter 
atualizada e fazer networking, que 

também é importante”

Amanda Romualdo – supervisora 
de Nutrição do Rei do Mate


