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legislação

restaUrantes de bH terÃo QUe avisar sobre 
PresenÇa de glÚten e oUtras sUbstÂnCias

Bares, restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos do ramo alimen-
tício de Belo Horizonte terão que se adequar a uma nova lei sancionada pelo 
prefeito Alexandre Kalil (PHS). Publicada no Diário Oficial do Município do dia 
22 de junho, a norma determina que os locais terão que informar sobre a pre-
sença de substâncias que podem causar danos à saúde, como glúten e açúcar. 
As informações sobre a composição e características dos alimentos deverão 
ser apresentadas no cardápio, painel descritivo, embalagem, ou posta ao lado 
de cada alimento, individualmente.

Os estabelecimentos que descumprirem a Lei N°11.116, de 21 de junho de 2018, 
estão sujeitos a sanções que vão de advertência a multa de R$ 500, podendo 
dobrar em caso de reincidência. Os locais terão vinte dias para se adaptar à 
norma a partir da data de sua publicação. A lei não se aplica a microempreen-
dedores individuais (MEIs), microempresas e empresas de pequeno porte. 

novidade

oUtbaCK aPresenta nova versÃo da 
Cebola bloomin’ onion®

hambúrguer

tHe fifties e JoHnnY roCKets faZem 
PromoÇÃo ‘ComPre 1, leve 2’

Para celebrar a paixão pelo hambúrguer, as redes Johnny Rockets e The Fifties 
se uniram para lançar um novo Dia do Hambúrguer. A data foi celebrada no 
último dia 28 e cada marca criou uma promoção durante todo o dia.

No Johnny Rockets, quem comprava um Smoke House (fatias de bacon, 
onion rings, queijo cheddar e molho smoke house barbecue-ranch) ganhava 
o segundo de cortesia.

“Para nós do Johnny Rockets é uma grande alegria estreitar laços com uma 
rede tão tradicional como o The Fifties, que tem uma história tão bonita quan-
to a nossa. Certamente essa será a primeira de muitas novidades que traremos 
aos apaixonados por hambúrguer”, diz Alan Torres, diretor de operações da 
rede Johnny Rockets no Brasil.

Já no The Fifties, a promoção “compre 1 leve 2” era para o Pic Burguer (ham-
búrguer de picanha com alface à juliana, cebola picada, queijo e molho rosé 
exclusivo). “Não poderíamos deixar essa data tão especial passar em branco e 

a união das marcas só vem engrandecer a nossa paixão por um bom hambúr-
guer. Em respeito a essa paixão e ao público, nos unimos para celebrar com 
mais um dia o nosso querido hambúrguer”, diz Valéria Duarte, diretora de ope-
rações do The Fifties.

lançamento

CHiQUinHo sorvetes lanÇa sobremesas 
Com PaÇoCa

A rede Chiquinho Sorvetes, associada ANR, lançou uma linha de produtos em 
parceria com a Paçoquita. As sobremesas Shake Mix, Novo Mix e Milk-Shake 
ganharam novas versões com o sabor e serão vendidas por tempo limitado. O 
objetivo da marca é oferecer opções para as festas juninas, que acontecem 
em todo o país.

“Trabalhar com a Paçoquita é uma grande honra. Elaboramos produtos que 
unem o melhor das duas marcas e que têm grande potencial para se tornarem 
um sucesso”, afirma Antônio Câmara, responsável pelo marketing da Chiqui-
nho Sorvetes.

Pela primeira vez em sua história, o Outback Steakhouse, associado ANR, 
apresenta uma nova versão da sua famosa cebola gigante Bloomin’ Onion®. 
Chamada de Smoked Bloomin’ Onion® (R$ 49,90), a novidade foi criada pela 
equipe brasileira da marca e apresenta o icônico aperitivo preparado com um 
toque exclusivo de chipotle e um blend de temperos que garantem um sabor 
defumado delicioso. A clássica Bloomin’ Onion®, muito conhecida pelos fãs da 
marca, continua disponível.

“Para surpreender nossos clientes e os fãs dessa tradicional cebola gigante 
cortada em formato de flor, criamos um novo sabor, com toque defumado. 
Essa novidade possibilita experimentar um sabor diferente em um produto que 
o cliente já conhece e adora. Nossa motivação é sempre oferecer novos mo-
tivos para que os clientes visitem o restaurante e saiam de lá felizes”, afirma 
Renata Lamarco, diretora de marketing do Outback Brasil.
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 “PerÍodo PÓs-CoPa serÁ de mUita aPreensÃo”, 
afirma elÍdio biaZini, diretor da dÍdio PiZZa

Nascido no interior de São Paulo, o empresário Elídio Biazini começou a tra-
balhar desde cedo e, aos 5 anos, ele já acompanhava os pais na plantação de 
café. Nos anos 60, após uma seca, a família mudou-se para a capital, onde 
Biazini teve uma série de empregos. Com o passar do tempo, percebeu que os 
serviços de delivery de pizza da cidade poderiam ser muito aprimorados.

Em 1993, ele inaugurou a Dídio Pizza, rede de pizzarias delivery. O investimen-
to para começar o negócio foi baixo: apenas uma geladeira e um forno. O gran-
de diferencial foi a criação de processos capazes de conferir mais qualidade 
ao serviço da marca. Desde o início, a rede conta com apoio profissional em 
diversas áreas, como nutricionistas nas cozinhas, consultoria jurídica e setor 
de TI, que hoje é um dos mais importantes. 

“Estamos vivendo o melhor momento do delivery e os aplicativos estão mu-
dando a cultura de canais de compras de refeições rápidas. 30% de nossas 
vendas vêm do nosso aplicativo próprio, 20% em marketplace e o restante 
pela nossa central telefônica”, afirma. Apesar da expansão do negócio, ele ga-
rante que o período pós-Copa será de muita apreensão por conta das eleições 
e da conjuntura econômica.

O SR. COMEÇOU A EMPREENDER NO INÍCIO DOS ANOS 90. DE ONDE 
SURGIU A IDEIA PARA APOSTAR NO SEGMENTO DELIVERY?
Elídio Biazini: Existia oportunidade de um delivery profissional, com qualidade. 
Pizza chegando quentinha na casa do cliente com entregadores capacitados 
educados e uniformizados. Encontrávamos uma pizza de qualidade somente 
em pizzaria de salão.

MAIS DE DUAS DÉCADAS DEPOIS, COMO O SR. AVALIA A ÁREA DO 
DELIVERY, HOJE EM BOA PARTE DOMINADA PELOS APLICATIVOS 
DE ENTREGAS?
Elídio Biazini: Estamos vivendo o melhor momento do delivery, os aplica-
tivos estão mudando a cultura de canais de compras de refeições rápidas. 

30% de nossas vendas vêm do nosso aplicativo próprio, 20% em marketplace 
e o restante pela nossa central telefônica. Nós nascemos delivery, testamos 
tudo, estamos 24 anos operando na área e apostamos no grande crescimen-
to comparado a outros mercados.

A DÍDIO PIZZA POSSUI O TEST DRIVE DE FRANQUIAS. DE ONDE VEIO A 
IDEIA? COM FUNCIONA NA PRÁTICA?
Elídio Biazini: A ideia veio antes de montar a primeira unidade. Tentei tra-
balhar como funcionário, somente para conhecer e ver se gostaria ou não do 
negócio, mas empresários desconfiados não me aceitavam e não entendiam 
porque estava querendo aquele emprego. Ao relatar para a consultoria que 
formatou nosso modelo de franquia, eles disseram que poderíamos implan-
tar um modelo Test Drive, comum no mercado americano e imediatamente 
comprei a ideia. O Test Drive é apenas uma etapa no processo de entrada 
do candidato a franquia. No momento que ele vai para dentro da cozinha, 
sente o ambiente, convive algumas horas com a produção, vive o atendimen-
to ao cliente e finaliza com a entrega do pedido. Os Test Drives acontecem 
somente em unidades franqueadas, quando o candidato terá contato com o 
franqueado e esclarece suas dúvidas e medos ao entrar em um novo negócio. 
O franqueado que recebe o candidato não tem nenhum interesse comercial 
na venda da franquia. É muito importante este momento para o candidato 
avaliar o negócio e não a franqueadora avaliar o candidato.

QUAIS SÃO AS PERSPECTIVAS DA DÍDIO PIZZA PARA OS PRÓXIMO SE-
MESTRE, DIANTE DE UMA ECONOMIA QUE DÁ SINAIS AINDA BEM LEN-
TOS DE RECUPERAÇÃO?
Elídio Biazini: Otimismo principalmente com momento da Copa favorável 
para delivery, porem muita apreensão pós-Copa, antes das eleições. Preci-
samos continuar com eficiência e muita negociação de preços com fornece-
dores, pois os preços dos lácteos dispararam e eles são a principal matéria 
prima da pizza.

10/07 GT-TEC

12/07 GT-RH

24/07 GT-T.I.

OUTROS EVENTOS

Redução do ICMS para refeições em Goiás 

Convenção Coletiva do Sindirefeições-RJ

Convenção das Gorjetas 

Convenção Coletiva do Sinthoresp 

Reunião da ANR com o Safrapay

REUNIÃO PLENÁRIA ANR

QUINTA-FEIRA, DIA 5, ÀS 15H

PRINCIPAIS
PAUTAS

PesQuisa salarial

mais de 50 emPresas PartiCiPam de Primeiro enContro

Na última quinta-feira (28), representantes de cerca de 55 empresas 
lotaram o auditório da ANR para participar da primeira reunião pre-
paratória sobre a Pesquisa Salarial.  O encontro teve como objetivo 
apresentar o método que será utilizado para a realização do levanta-

mento e reforçar a importância do envio correto de informações. Foram 
discutidos também os cargos pesquisados e detalhados os passos da 
pesquisa. Em breve será agendada uma nova reunião para dar continui-
dade ao processo.
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