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Angela Rodrigues

EXPANSÃO

BOB’S PRETENDE INAUGURAR NOVAS LOJAS 
NO RIO GRANDE DO SUL

BOLETIm INfORmATIVO
04 de junho de 2018. Ano 10edição
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cONVERSA cOm 
O GESTOR

“POTENcIAL DE cREScImENTO NO BRASIL É ENORmE”, DIZ HAROLD DE fIERLANT, 
PRESIDENTE DO LE PAIN QUOTIDIEN NO PAÍS

Fundada em Bruxelas em 1990, a marca Le Pain Quotidien desembarcou no 
Brasil em 2012, com duas unidades em São Paulo. Aos poucos foi expandindo 
sua operação e hoje já conta com dez lojas na cidade. Com conceito único 
focado na oferta de produtos e pães orgânicos feitos à mão, em um ambiente 
eco-friendly, a LPQ conquistou uma clientela fiel. “Muitos de nossos clientes 
são realmente apaixonados pela marca”, destaca Harold de Fierlant, presiden-
te da rede no Brasil. 

Mesmo chegando ao país pouco tempo antes de uma das piores recessões 
da história, o executivo afirma que a instabilidade da economia não afetou a 
operação da LPQ. E vai além: “o potencial de crescimento no Brasil é enorme”, 
afirma ele. Confira a entrevista completa:

Como A Le PAin Quotidien enfRentou A ReCessão e Como estão 
os PLAnos de exPAnsão Com A eConomiA AindA instáveL?
Harold de fierlant: Em razão do perfil de nossos clientes, a recessão não teve 
muito impacto sobre a LPQ. Em 2017, começamos a ver variações mensais nas 
vendas durante o ano, porém eu acho que vamos ter um segundo semestre 
forte em 2018. Vemos a recessão como um período de oportunidades para ne-
gociar preços melhores e aluguéis mais baixos. A situação econômica do país 
vai melhorar; é uma questão de ciclo e de tempo. Nesses períodos, nós contro-
lamos nossas despesas e devemos continuar a oferecer a melhor “experiência 
LPQ” possível para nossos clientes.

o sR. AfiRmou ReCentemente Que o mARketing esPontâneo é 
fundAmentAL PARA o suCesso. Que outRos investimentos em Co-
muniCAção e mARketing A Le PAin fAz PARA meLHoRAR A ReCeitA?
Harold de fierlant: Eu disse que o marketing espontâneo feito pelo cliente 
que já conhece a marca no exterior ajuda no marketing local. Porém, a marca 

LPQ usa vários canais diferentes para promover seu nome, conceito, produtos, 
novidades e localizações das lojas. Entre eles estão a rádio, mídias sociais, 
revistas, mailing etc.

CeRtAmente, um dos desAfios dA mARCA é A seLeção de bons 
ingRedientes fResCos e oRgâniCos. o sR. ACReditA Que o bRA-
siL já Possui umA vARiedAde QuALitAtivA de foRneCedoRes nes-
sA LinHA?
Harold de fierlant: Com certeza é um desafio para uma marca que está 
crescendo, como a LPQ. O Brasil já tem uma variedade qualitativa de for-
necedores, porém nem todos têm a capacidade de fornecer os volumes que 
precisamos. Achar fornecedores que garantam uma consistência dos produtos 
no longo prazo é outro desafio. Também temos dificuldades para encontrar 
todos os produtos orgânicos que queremos. Mas acreditamos que a situação 
vai melhorar com o tempo.

o Le PAin Quotidien Possui LojAs nos 5 Continentes. Com todA 
essA exPeRiênCiA gLobAL, o Que é PossíveL destACAR Como CA-
RACteRístiCAs PositivAs e negAtivAs de emPReendeR no bRAsiL?
Harold de fierlant: O Le Pain Quotidien tem hoje 271 lojas no mundo. Todos 
os países são diferentes e têm seus pontos positivos e negativos. No Brasil, eu 
tenho certeza quase que absoluta que todos os empreendedores vão falar dos 
mesmos pontos negativos: a burocracia, a rigidez, o custo da mão de obra e 
a carga tributária. Os pontos positivos são que muitos de nossos clientes são 
realmente apaixonados pela marca e a tendência dos consumidores de buscar 
produtos mais saudáveis e orgânicos cresce todos os anos. Soma-se a isso 
o comprometimento dos empregados, que é bastante alto, e o potencial de 
crescimento no Brasil, que é enorme.

Bares e restaurantes interessados em participar da 6ª edição da Pesqui-
sa de Remuneração ANR têm até esta sexta-feira (8) para confirmar a 
adesão. Gratuita para associados, a inscrição pode ser feita pelo e-mail 
comunicacao@anrbrasil.org.br, encaminhando cópia da Proposta Pesquisa 
Salarial devidamente assinada.

Idealizada pela entidade e conduzida pela Korn Ferry 
Hay Group (KFHG), empresa com ampla experiência no 
segmento, a pesquisa tem como objetivo levantar os 
dados de salários, gorjetas, remuneração variável de 

curto prazo e os benefícios de bares, 
cafés, sorveterias, restaurantes e re-
des de alimentação. 

Alguns associados já se inscreveram e destacam a im-
portância da participação no levantamento. “Consegui-

mos avaliar cargos mais específicos como estoquista e 
comprador, por exemplo. Ajuda bastante que seja algo dire-

cionado para o setor, pois outras pesquisas deixam muitas dúvidas”, explica 
Lidia Santos, coordenadora de RH do Le Jazz, estabelecimento que participa 
desde a primeira edição. “A pesquisa é importante porque nos deixa total-
mente alinhado às práticas do mercado”, completa Angela Rodrigues, coor-
denadora de RH da rede Habib’s. 

PESQUISA SALARIAL

ASSOcIADOS TÊm ATÉ 6ªf PARA ADERIR À PESQUISA SALARIAL 2018

Em agosto, associados ANR e outros profissionais do setor de alimentação 
fora do lar têm um encontro marcado com representantes dos principais ór-
gãos de vigilância sanitária do país. A sétima edição do ENCOVISAS acontece 
no dia 2, no Hotel Meliá Itaim, em São Paulo.

Um dos destaques da programação é o painel sobre como integrar, para um 
mesmo procedimento, as diversas ações determinadas por diferentes órgãos 
fiscalizadores. “Vou falar sobre a legislação relacionada à informação nutri-
cional e alergênica em serviços de alimentação. É um desafio grande para o 
setor e por isso a importância de iniciar o diálogo”, conta o convidado Rodrigo 
Martins de Vargas, especialista em regulação e vigilância sanitária da ANVISA 
em Brasília.

À tarde, um dos debates é sobre os aperfeiçoamentos feitos pelos órgãos 
fiscalizadores nas áreas de comunicação, agilidade e harmonização nos 
processos e resolução de problemas para os serviços de alimentação. “A im-
portância está no entendimento do setor regulado e demais envolvidos acerca 

da abrangência do trabalho da fiscalização, que não se restringe às ações ine-
rentes à política sanitária”, afirma Paula Marques Ribas, Chefe da Equipe de 
Alimentos da VISA Porto Alegre e uma das palestrantes do painel.

Prazos Até 30/05 31/05 a 30/06 A partir 01/07

Associados R$ 200 R$ 230 R$ 280

não Associados R$ 300 R$ 345 R$ 420

PARA se insCReveR, ACesse

ENCONTRO

7º ENcOVISAS – ANVISA E VISA PORTO ALEGRE JÁ 
cONfIRmARAm APRESENTAÇÃO

Com vagas limitadas e um ritmo acelerado de inscrições, o ENCOVISAS 
2018 promete ser um sucesso. Quem não quiser ficar de fora do evento, 
ainda pode aproveitar as condições especiais (confira tabela abaixo) 
que vão até o dia 30 de junho. 

Alberto Lyra, diretor Executivo da ANR, comemora a aceitação do 
evento pelo público e alerta para que os Responsáveis Técnicos das 
redes e dos restaurantes façam as inscrições o quanto antes. Não 
perca tempo e garanta seu lugar agora mesmo:

insCRições Com desConto vão Até diA 30 de junHo

INFORMATIVO

PORTARIA DO mINISTÉRIO DO TRABALHO TRAZ REGRAS SOBRE 
AUTÔNOmOS E TRABALHO INTERmITENTE

O Diário Oficial da União publicou na quinta-feira (24) a portaria MTB nº 349, 
que estabelece regras voltadas à execução da Lei nº 13.467, de 13 de julho 
de 2017, no âmbito das competências normativas do Ministério do Trabalho. 
Basicamente, o documento traz regras para a contratação de autônomos e 
trabalho intermitente. 

A portaria chega como substituição a Medida Provisória (MP) 808, que perdeu 
a validade em abril. De acordo com comunicado sobre o assunto produzido 
pela Dias e Pamplona Advogados e divulgado para todos os associados da 

entidade, o Ministério do Trabalho estabelece, entre outros pontos, a disso-
ciação da contratação do autônomo da qualidade de empregado. 

Sobre o trabalho intermitente, o documento reforça que é “facultado às par-
tes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente locais de 
prestação de serviços; turnos para os quais o empregado será convocado 
para prestar serviços e formas e instrumentos de convocação e de resposta 
para a prestação de serviços”. O comunicado da ANR pode ser conferido na 
íntegra no site da entidade. 

AnRbRAsiL.oRg.bR

INFORMATIVO II

NOVO PRAZO PARA ENVIO DE INfORmAÇÕES 
PARA A SEfAZ-RJ

Conforme informativo nº 18/2018 enviado pela ANR aos seus associados, ba-
res, restaurantes e lanchonetes do estado do Rio de Janeiro terão até esta 
sexta-feira, 8 de junho, para enviar as informações para a Secretaria da Fazen-
da, a fim de garantir a isenção no regime especial do ICMS.

As informações foram publicadas no Diário Oficial fluminense na última quarta-
feira, 30 de maio. De acordo com o informativo, disponível na íntegra no site 
da entidade, a Resolução SEFAZ 231/18 determina que o contribuinte forneça 
à Secretaria da Fazenda as informações relacionadas aos benefícios fiscais 
aproveitados no estado, indicando os dados do estabelecimento beneficiário e 
os atos normativos e concessivos da benesse fiscal, inclusive suas alterações.

Foto: Banco de imagem
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PROGRAMAçÃO

AGENDE-SE!

Confira a programação de reuniões, encontros e workshops da ANR. Participe!

12/06 GT-TEC | GT-TI 

14/06 GT-RH

19/06 Workshop “Gestão Financeira”

20/06 Workshop Recrutamento e Seleção: Como Diminuir Turnover

21/06 Workshop Boas Práticas para Estoquistas de Restaurantes

28/06 GT-Tributário | Reunião Plenária

EVC Corretora de Seguros é a nova sócia-forne-
cedora da ANR. Com a parceria, donos e funcio-
nários de bares e restaurantes associados terão 
benefícios em seguros saúde, vida e acidentes 

pessoais. Os familiares e dependentes dos colaboradores e gestores também 
terão acesso aos serviços com um custo abaixo do praticado no mercado. 

PARCERIA

ANR TEm NOVO SÓcIO-fORNEcEDOR

“Nós temos o contato direto com diversas empresas de seguro e podemos 
também como consultores em algumas situações. Com a parceria, a EVC 
quer fazer valer o título de ‘associação’ no mercado para que se unam 
poderes. Com esse tipo de união, empresas de grande porte podem conseguir 
negócios diferenciados”, afirma João Roberto dos Santos, gerente comercial 
da corretora. 

O bob’s, primeira rede de fast food criada no Brasil e associado ANR, está 
com planos de expansão no Rio Grande do Sul. A ideia da marca é inaugurar 
12 novas lojas, totalizando 34 estabelecimentos no estado. Funcionando no 
modelo de franquias, a rede busca atrair novos interessados para investir nes-
sas unidades. 

 “O Rio Grande do Sul é uma praça muito importante para o Bob´s. Para con-
solidar nossos planos, vamos participar da tradicional Franchising Fair Sul, 
mostrando como funciona nossa operação, reforçando as ações pioneiras que 
temos no setor e explorando o novo conceito da marca”, explica Marcello Far-
rel, diretor geral da rede. 
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SERVIÇO 

O restaurante BeFresh, associado ANR, colocou à venda seu espaço utiliza-
do como cozinha. São 300 m² de área, com imóvel principal com dois anda-
res e duas edículas. Possui ainda infraestrutura elétrica construída de raiz, 
câmara fria, câmara de congelamento, câmara fria para lixo, cabeamento de 
rede em todo o imóvel.

Local: Rua Professor Carlos de Carvalho, 113, Itaim Bibi, São Paulo
estacionamento: três carros ou vinte motos
Contatos para informações, dúvidas ou visita ao imóvel: 
Salvador Ferreira de Almeida
Celular: (11) 99377 1275 (WhatsApp)
telefone: (11) 3078 0558
e-mail: salvador.almeida@befresh.com.br

A ANR foi convidada pela FISPAL, juntamente com o SEBRAE, para levar 
conteúdo aos participantes da Fispal Food Service, maior evento do segmen-
to na América Latina. De 12 a 15 de junho, a associação será um dos des-
taques da Arena À La Carte, espaço que estreia nesta edição da feira, com 
palestras rápidas e interativas com temas como gestão de estabelecimentos 
de alimentação, panificação, confeitaria e apresentação de cases e tendên-
cias do setor food service.  

Nos quatro dias de evento, a ANR terá palestras de 45 minutos cada, sempre 
às 15h, e inteiramente gratuitas.

EVENTO

fISPAL cONVIDA ANR PARA SEU ARENA À LA cARTE

acesse aqui

12/06 (terça-feira)
Fidelização de clientes com base no case

de sucesso da Disney Institute

13/06 (quarta-feira) Como fazer um fluxo de caixa para restaurantes

14/06 (quinta-feira)
Fidelização de clientes com base no case

de sucesso da Disney Institute

15/06 (sexta-feira) Como fazer um fluxo de caixa para restaurantes

A ANR convida seus associados a participar dos encontros e a divulgá-los 
para outros conhecidos que possam ter interesse nos temas.

Para consultar a programação completa da arena acesse:

mailto:comunicacao@anrbrasil.org.br
mailto:salvador.almeida@befresh.com.br

