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“SEMPRE ENXERGAMOS OS MOMENTOS DE CRISE ECONÔMICA COMO
OPORTUNIDADES”, DIZ RODRIGO TESTA, CEO DO GRUPO RÁSCAL

Atendendo um público de mais de 2,5 milhões de pessoas por ano, o Grupo

expansão da marca Ráscal?

Ráscal é sinônimo de tradição na gastronomia. Fundado em 1994, depois

Rodrigo Testa: Não, na verdade optamos, naquele momento, por expandir o

de um planejamento e da vivência com outra marca até então do Grupo, o

Grupo com outras marcas, mas no mesmo ritmo de sempre. Desde a abertura do

Ráscal trouxe para o público uma experiência diferenciada, unindo pratos

Ráscal de Guarulhos inauguramos três unidades do Cortés: Shopping Villa Lobos,

saborosos, ambiente e um atendimento mais próximo. Para Rodrigo Testa,

Shopping Leblon e Aeroporto de Guarulhos – Terminal 2 – esta última em dezem-

CEO do Grupo, o sucesso conquistado está em saber enxergar oportuni-

bro do ano passado. Sempre enxergamos os momentos de crise econômica como

dades em diversos momentos, incluindo a crise. Já na segunda geração do

oportunidades e nunca deixamos de expandir nossos negócios por conta disso.

comando, Rodrigo conta que a transição foi bastante planejada. “Assim,
combinando a experiência dos conselheiros com um grupo de gestores

Nesse caso, é possível afirmar que o grupo freou a expansão

cheios de energia, posso afirmar que em pouco tempo já temos diversas

do Ráscal para se dedicar mais às novas marcas, tuju e cortés?

inovações estabelecidas e várias outras que ainda virão”. Confira a entre-

Rodrigo Testa: Sobre o TUJU, o restaurante é um projeto autônomo do

vista completa.

chef Ivan Ralston – o Grupo Ráscal apenas dá apoio administrativo para a
casa. Quando o assunto é expansão, a palavra-chave para nós é foco. Em

O Ráscal vive uma transição de comando para a segunda gera-

2014, vislumbramos a oportunidade de inaugurar novos negócios e, com

ção, formada por jovens, filhos do fundador e do sócio. Você

certeza, direcionamos nossos esforços para a formação de pessoas e a

já pode dizer que inovações pretende adotar?

consolidação dos novos conceitos. Mas nunca deixamos de olhar para o

Rodrigo Testa: A sucessão do Grupo Ráscal foi muito planejada e feita na

Ráscal, que é um conceito de sucesso e ainda tem muitas oportunidades

hora certa. Ao longo dos últimos três anos, implementamos a governança e

de crescimento nos mercados em que atuamos e, ainda mais, fora deles.

preparamos os sócios e gestores da empresa para esse momento tão importante e único do nosso grupo. Todo esse cuidado evita rupturas na empresa

Na sua opinião, qual o maior desafio em gerir uma rede: a di-

e nas famílias. Combinando a experiência dos conselheiros com um grupo de

ferença das marcas, a questão tributária ou a formação e

gestores cheios de energia, posso afirmar que em pouco tempo já temos di-

treinamento da equipe? Por quê?

versas inovações estabelecidas e várias outras que ainda virão. Por exemplo,

Rodrigo Testa: Temos muitos desafios importantes – poderia fazer uma lis-

criamos um Programa de Gestão de Talentos por meio do qual mapeamos,

ta enorme, mas vou destacar três. Em primeiro lugar, construir e consolidar

damos feedback e construímos um plano de desenvolvimento para nossos

a cultura organizacional (formação de pessoas é uma parte fundamental da

líderes, apoiado pela também recém-criada Universidade Ráscal. Estamos

cultura), pois ter os colaboradores alinhados com os valores e a visão da em-

nesse momento atualizando nossa Missão, Visão e Valores. Criamos um Co-

presa é o primeiro passo para atingirmos qualquer objetivo. E quando falamos

mitê de Melhorias, que é um grupo composto por colaboradores de dife-

em quase 1300 colaboradores, este se torna de fato um grande desafio. Em

rentes áreas na busca contínua por oportunidades de aperfeiçoamento em

segundo, manter o padrão de excelência em todos os aspectos da experiência

todos os aspectos da empresa. Ampliamos o escopo da área de Segurança

do nosso cliente. Quanto maior o número de unidades, mais difícil fica. Daí a

dos Alimentos, que passa a ser responsável também por Sustentabilidade.

nossa crença que só um ritmo adequado de expansão possibilita atingir o nível

Esses são apenas alguns exemplos já estabelecidos pela nova gestão, sem

de excelência desejado. Por último, estar sempre à frente das tendências de

contar as novidades tecnológicas relacionadas à experiência do cliente no

mercado. O mundo em que vivemos está em constante e rápida transforma-

restaurante e novos negócios que devem se tornar realidade ainda esse ano.

ção, sob vários aspectos. Entender o que o cliente quer, quando, como e a
qual preço se torna um desafio cada vez maior. Hoje atendemos 2,5 milhões de

O Ráscal passou por um período de grande expansão no

clientes/ano. Além de estarmos sempre pensando em como superar as expec-

fim da década passada. A última unidade, no entanto, foi

tativas de cada um deles, estamos diariamente refletindo sobre o que nossos

inaugurada há 4 anos. É possível dizer que a crise freou a

clientes do futuro esperam de nós.

destaque

INCRIÇÕES PARA O 7º ENCOVISAS TÊM PREÇO PROMOCIONAL
ATÉ O FIM DE MAIO

e Vigilância Sanitária – ANVISA do Aeroporto Salgado Filho
em Porto Alegre (RS), um dos palestrantes, vai falar sobre
algumas conquistas do trabalho realizado na cidade. “É
uma experiência interessante que não se aplica só a aeroportos. É melhorar e garantir a segurança dos alimentos,
em especial para os viajantes de maneira geral”, conta.
Outra convidada do debate é Elke Stedefeldt (foto ao lado),
professora da Universidade Federal de São Paulo. “No ENCOVISAS, os
Ainda dá tempo de confirmar a sua participação no 7º Encovisas com condições

associados podem estabelecer um diálogo com a própria Vigilância Sanitária que

especiais. Até o dia 30 de maio, as inscrições saem com descontos para

é importante para todo o processo”, afirma. Em sua apresentação, a docente

associados e não associados (confira tabela ao lado). Neste ano, a programação

vai abordar temas como a importância dos instrumentos de trabalho e como

do evento engloba temas como legislações relacionadas à informação nutricional,

categorizar os tipos de riscos.

aperfeiçoamentos feitos pelos órgãos fiscalizadores e gestão de
processos sustentáveis em restaurantes. O encontro acontece

Prazos

Até 30/05

31/05 à 30/06

A partir 01/07

Associados

R$ 200

R$ 230

R$ 280

Não Associados

R$ 300

R$ 345

R$ 420

no dia 2 de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo.
Abrindo as discussões, os convidados do primeiro painel
do dia debatem como identificar o risco sanitário em restaurantes de aeroportos, e a visão da autoridade fiscalizadora. Júlio Colpo (foto ao lado), especialista em Regulação

Para se inscrever, acesse aqui

GT-CoM

VOCÊ SABE COMO USAR O GOOGLE PARA AUMENTAR A RECEITA
DO SEU RESTAURANTE?
Profissionais da gigante de tecnologia vão mostrar como dar mais visibilidade para os
estabelecimentos no Google Maps e na pesquisa, no dia 24 de maio, às 10h na ANR

O Google e todas as suas ferramentas já fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas. Dar uma “googlada” se tornou uma atividade comum para
tirar dúvidas e até mesmo para tomar decisões sobre a compra de produtos
Foto: Banco de imagem

e serviços. Por conta dessa relação próxima com os consumidores, o Google
desenvolveu uma plataforma que ajuda estabelecimentos a ampliarem a sua
visibilidade na ferramenta, principalmente nas pesquisas e no Maps.
Na próxima quinta-feira, 24, a partir das 10h, o segundo GT-CoM do ano recebe a visita de Eloisa Campos, gerente de Marketing de Produto do Google
e Wilson Rodrigues, gerente de Parcerias Estratégicas. Os profissionais vão
apresentar o “Google Meu Negócio”, mostrando como bares e restaurantes
podem atrair mais clientes e garantir mais reservas utilizando o serviço.
Ainda dá tempo de se inscrever para participar! Confirme já sua presença pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

GRUPO DE TRABALHO

Foto: Banco de imagem

APPS DE DELIVERY E BUSINESS INTELIGENCE
SÃO TEMA DO GT-TI De maio
A ANR promove, no dia 29 de maio, em sua sede, a primeira reunião do ano do
GT-TI. O encontro irá discutir temas como apps de delivery, fidelidade e a gestão de relacionamento com o cliente. O Business Intelligence, que se refere ao
processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento
de informações que oferecem suporte a gestão de negócios, também está na
pauta da reunião.
O GT-TI tem duração prevista de duas horas, com início marcado para as 10h
e encerramento às 12h. Para confirmar participação ou para mais informações,
entre em contato pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

ANR NA MÍDIA

FOLHA DE S. PAULO DESTACA OPINIÃO DE ASSOCIADOS SOBRE
TARIFAS DE CARTÕES DE DÉBITO E CRESCIMENTO DO SETOR

O posicionamento dos associados ANR sobre a implantação de um teto
nas tarifas de cartões de débito foi destaque de nota na Folha de S. Paulo. A edição da última quinta-feira, 17 de maio, da coluna Mercado Aberto
trouxe nota que reforça o otimismo dos donos de bares e restaurantes
frente à medida.
Em recente enquete realizada pela entidade, 54,5% dos participantes afirmaram acreditar que o novo limite possa alavancar a alta do setor neste
ano. A coluna relembrou, ainda, as projeções para o setor em 2018, quando
o setor espera crescer até 5%.

SÓCIO-FORNECEDOR

UAU-FI É NOVO SÓCIO-FORNECEDOR DA ANR

Conectada com as últimas novidades do universo digital, a ANR acaba de fechar parceria com a Uau-Fi,
empresa especializada em soluções digitais. A nova
marca sócia-fornecedora da ANR, oferece aos bares
e restaurantes a possibilidade de otimizar a rede pública de Wi-Fi oferecida aos clientes, transformando-a
uma ferramenta de marketing digital para criação de CRM.
Na opinião de Rodrigo Antunes (foto), CEO da Uau-fi, a parceria com a associação é muito benéfica. “A ANR é uma associação de âmbito nacional da

Para Alberto Lyra, diretor Executivo da ANR, “a razão de optar pelo Uau-Fi é

área de alimentação, ramo de atividade que temos maior expertise. Nós vimos

que o sistema oferecido pela empresa permite acessar o banco de dados for-

a necessidade dos restaurantes em aderir a era mobile e queremos fazer com

mado pelos usuários com ferramentas poderosas, de fácil uso para Marketing

que o varejo físico se torne cada vez mais digital”, explica.

de relacionamento da ANR e dos associados”.

marketing

HABIB’S E RAGAZZO LANÇAM NOVA CAMPANHA

Os associados da ANR Habib’s e o Ragazzo lançaram este mês uma nova
campanha de marketing. As marcas apostam nos personagens de Street Fighter
para as embalagens de bebidas de 500 ml. Com licenciamento firmado com a
Capcom, desenvolvedora de um dos maiores clássicos dos games, criaram um
copo especial, que já está disponível nas unidades das redes.
Ao todo, são doze modelos de copos colecionáveis, desenvolvidos com ilustrações
coloridas dos mais conhecidos personagens, entre os quais Ryu, Ken e Blanka. A
mecânica da promoção permanece a mesma, realizada anteriormente com os copos
Gênio do Rock e Monstros Clássicos da Universal Studios. Na compra de qualquer
bebida de 500 ml, o cliente pode escolher um dos copos para levar para casa.

EXPANSÃO

LE PAIN QUOTIDIEN chega à marca de
DEZ UNIDADES EM SP
A boulangerie Le Pain Quotidien, associada ANR, acaba de bater a marca de
dez unidades em São Paulo. A mais recente delas está localizada no 2º piso
do Shopping Jardim Pamplona. Com 190 m² e capacidade para até 70 pessoas,
o espaço segue as características que são marcas registradas da rede: mesa
comunitária, móveis de madeira de demolição importados e uma decoração
que remete à infância, aconchegante, intimista e que valoriza a convivialidade.
“A loja do Pamplona tem como característica um ambiente amplo. Um espaço
ideal para tomar café da manhã, brunch, almoçar, se deliciar em um chá da
tarde ou até mesmo beber um vinho no jantar”, afirma Caroline Bom, coordenadora de Eventos da Le Pain Quotidien.

www.anrbrasil.org.br
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