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destaque

nova PeSQUiSa Salarial, iCmS em GoiÁS e GorJetaS  
eStÃo na PaUta Da PrÓXima PlenÁria Da anr 

Reunião

Primeiro enContro Sobre PeSQUiSa Salarial

evento

vem aÍ o 11 º ConGreSSo internaCional De 
fooD ServiCe 

A próxima Reunião Plenária da ANR acontece no próximo dia 5 de julho, às 
15h, na sede da entidade. Entre os temas da pauta estão a redução do ICMS 
para refeições no Estado de Goiás de 10,2% para 7%, a Pesquisa Salarial 
ANR 2018, realizada pela Korn Ferry/Hay Group e a Convenção Coletiva do 
Sindirefeições-RJ.

Também serão discutidos outros assuntos, como a assinatura da Convenção 
das Gorjetas, a Convenção Coletiva do Sinthoresp e detalhes da reunião en-
tre diretores da entidade e representantes da direção do Safrapay, solução de 
meios de pagamento do Banco Safra. Para confirmar presença ou tirar dúvi-
das, encaminhe um e-mail para: 

Um dos eventos anuais mais importantes do setor, o ENCOVISAS, criado e or-
ganizado pela ANR, reúne todos os anos representantes de grandes empresas, 
consultores e especialistas em vigilância sanitária e alimentação. O encontro se 
tornou um espaço para o debate, painéis e networking entre os profissionais da 
área e reguladores. A sétima edição acontece no dia 2 de agosto, em São Paulo, 
com uma grande procura pelas empresas desde a abertura das inscrições. Con-
fira abaixo o depoimento de alguns dos patrocinadores desse ano:

Associados ANR foram destaque uma vez mais nas principais listas e rankings dos 
melhores do país e do mundo e em 2018. Na semana passada, uma das principais pre-
miações do mundo, a “50 Best”, manteve o D.O.M., do chef Alex Atala, como único 
brasileiro entre os 50 melhores do mundo, na 30ª posição. 

Aqui no Brasil, a revista Prazeres da Mesa divulgou os ganhadores do “Melhores do 
Ano”, que reconhece estabelecimentos de todo o país. Foram premiados os associa-
dos D.O.M. (Categoria Brigada de Ouro, que reconhece o trabalho de treinar e manter 
a equipe engajada), Le Manjue (Vegetariano) e Bráz Pizzaria  (Melhor Pizzaria). O chef 
Ivan Ralston, do Tuju (Grupo Ráscal), foi um dos vencedores da categoria  chefs do 
ano. A ANR parabeniza seus associados por mais essa conquista. 

Na próxima quinta-feira (28), das 9h30 às 12h, acontece a primeira reunião 
preparatória sobre a Pesquisa Salarial, na sede da ANR. A entidade ressalta a 
importância para que todos os associados que aderiram participem. O objetivo 
do encontro é explicar como será feita a pesquisa, o método utilizado e a im-
portância das informações corretas. Também serão listados, na ocasião, todos 
os cargos pesquisados. Confirme sua presença enviando um e-mail para:

O 11° Congresso Internacional de Food Service acontece no próximo dia 4 de 
outubro, em São Paulo. O evento, organizado pela Associação Brasileira das In-
dústrias da Alimentação (ABIA), incentiva a troca de experiências entre a Indús-
tria e os Operadores do Food Service. Você pode conferir a programação em:

comunicacao@anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br

www.abia.org.br/cfs2018/

enCovisas

PatroCinaDoreS DeStaCam imPortÂnCia Do 
enCoviSaS Para o Setor

Conquista

aSSoCiaDoS anr SÃo DeStaQUeS em 
PremiaÇÕeS Do Setor

Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Steakhouse.

“TEmOS umA prESENçA bEm CONSOlIdAdA NO brASIl, COm umA bASE dE CONSumIdOrES bASTANTE 
FIEl E ExIgENTE. SAbEmOS quE quANdO O ClIENTE ESCOlhE CElEbrAr SEuS bONS mOmENTOS 
CONOSCO, ESpErA TEr umA ExpErIêNCIA dE AlTíSSImO pAdrãO. O ENCOVISAS CONTrIbuI pArA NOS 
mANTEr SEmprE ATuAlIzAdOS E ATENTOS àS práTICAS NECESSárIAS pArA CumprIrmOS TOdAS AS 
ExIgêNCIAS dE SEgurANçA AlImENTAr VIgENTES E ENTrEgArmOS AOS NOSSOS ClIENTES O quE há 
dE mElhOr NO mErCAdO”

“ESSA pArCErIA ENTrE A ANr E A COCA-COlA FEmSA dE FATO é muITO rICA E AgrEgAdOrA. 
Além dAS INFOrmAçõES TrOCAdAS SObrE O SETOr dE AlImENTAçãO E rESTAurANTES quE NOS 
SupOrTAm E NOS OrIENTAm NO dIA-A-dIA dOS NOSSOS NEgóCIOS, AINdA TEmOS um AmbIENTE 
NO quAl pOdEmOS TrOCAr ExpErIêNCIAS E FAzEr NETwOrkINg. TEmOS grANdE prAzEr dE 
pOdEr, pOr mEIO dA ANr, lEVAr NOSSAS mArCAS A ESTE grupO SElETO dE ClIENTES.” 

Carolina Gianotta, gestora comercial On Premise da Coca-Cola FEMSA

Diogo Luís de Oliveira, Gerente de P&D e Qualidade da BFFC

“ApOIAmOS A INICIATIVA dE rEuNIr OS órgãOS FISCAlIzAdOrES COm OS prOFISSIONAIS dA árEA 
dE AlImENTAçãO pArA prOpICIAr A ATuAlIzAçãO, TrOCA dE ExpErIêNCIAS E ESClArECImENTO 
dE dúVIdAS dO dIA A dIA. ACrEdITAmOS quE COmpArTIlhAr AS mElhOrES práTICAS E ENTENdEr 
AS lImITAçõES dE CAdA lAdO CONTrIbuIrãO pArA A prOFISSIONAlIzAçãO dO SETOr E A AdOçãO 
dAS mElhOrES práTICAS SANITárIAS” 
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Lançamento

JoHnnY roCKetS lanÇa PromoÇÃo 
“leve noSSa CaneCa”

A Johnny rockets lançou no começo do mês de junho a promoção “Leve 
nossa caneca”. Promovida  em parceria com a Budweiser e a Seara, é válida 
para os clientes que comprarem uma porção de Rocket Wings, asas de frango 
à milanesa com molho à base da cerveja Budweiser, e mais dois chopps. Quem 
adquirir o combo, ganha uma caneca colecionável “Johnny Rockets Collection”.

“A promoção ‘Leve a nossa caneca’ tem como propósito presentear nossos 
clientes que se encantam com o produto de uma forma simpática, descontra-
ída e divertida”, diz Alexandra Nicolau, Gerente de Marketing da rede Johnny 
Rockets no Brasil. A promoção é válida até durarem os estoques.
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GiraffaS aPoSta em moDelo De Container 
Para amPliar atUaÇÃo no PaÍS

A rede de fast-food giraffas, associada ANR, lançou um novo formato de 
restaurantes. Chamado de Giraffas Container, o modelo é uma aposta da 
marca na ampliação das possibilidades de localização de unidades, sendo 
uma alternativa para locais mais remotos e cidades menores, por exemplo. A 
primeira loja será aberta em Posse, no interior de Goiás, na primeira quinze-
na de julho.

O custo também é menor, aumentando as opções para franqueados. Uma 
loja nesse modelo custa a partir de R$ 550 mil. “O baixo custo de investimen-
to em relação aos modelos de lojas tradicionais é outro ponto positivo, já que 
os valores de instalação e manutenção são muito menores. Ou seja: se abre 
a possibilidade de ter um restaurante móvel e moderno.”, explica Eduardo 
Guerra, Diretor de Expansão e Implantação do Grupo Giraffas.
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maRketing

Ponto CHiC lanÇa PromoÇÃo Para a CoPa Do mUnDo

A Copa do Mundo é um período em que o país volta suas atenções para tor-
cer pela seleção e muitos amigos se reúnem em bares para acompanhar os 
jogos. O ponto Chic, associado ANR, resolveu lançar uma promoção para 

atrair o público e aproximar o cliente. “No Ponto Chic o cliente 
que estiver consumindo bebida alcóolica durante o jogo 

ganha um chope a cada gol do Brasil”, afirma Rodrigo 
Alves, proprietário do estabelecimento.

A promoção é válida para as três lojas físicas 
do Ponto Chic e em todas as partidas do Bra-
sil. “Fazer uma promoção para as pessoas 
que forem assistir ao jogo do Brasil no Ponto 
Chic é mostrar que estamos todos na torcida 

pela seleção. Comemorar um gol oferecendo um chope é a melhor forma 
de completar a alegria do cliente, que já estará torcendo e vai torcer ain-
da mais. Tomara que seja uma goleada para que todos comemorem com 
bastante chope”, finaliza Alves. O próximo jogo acontece nesta quarta, 
dia 27, às 15h, contra a seleção da Sérvia. Para garantir seu futuro no 
torneio, basta um empate à seleção brasileira.
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