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DESTAQUE

ESTÁ CHEGANDO! PARTICIPANTES CONTAM SUAS EXPECTATIVAS
PARA A 7ª EDIÇÃO DO ENCOVISAS

se inscrever para o evento neste ano. “Os painéis são bem enriquecedores e
sempre falam de temas atuais. É muito bom também para estreitar o relacionamento com os órgãos reguladores, tirando dúvidas e sugerindo melhorias.
Sem contar o networking com pessoas do Brasil inteiro”, diz.
Outra participante desta edição é a nutricionista e consultora técnica da Ameni, Rosana Begio. Para ela, o evento é uma ótima oportunidade de trocar experiências. “É o momento de alinhar e tirar todas as nossas dúvidas”, comenta.
Raquel Bachega, coordenadora da Bureau Veritas, espera atualizações dos
órgãos fiscalizadores. “Buscamos ouvir o que tem de novo na fiscalização, as
Com uma programação recheada de painéis e participação de representantes
das principais autoridades fiscalizadoras e restaurantes, o ENCOVISAS 2018

atualizações que estão sendo feitas. Também é importante saber a visão deles
em relação à saúde em geral”, explica Raquel.
Fotos: Divulgação

(Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias) está chegando! A sétima edição
do evento – realizado pela ANR e principal ponto de encontro entre responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil –, acontece no dia 02 de agosto, das 8h
às 18h, no Hotel Meliá, em São Paulo.
O evento vai debater, entre outros assuntos, “Gestão de processos sustentáveis em Restaurantes – os ganhos e desafios para a comunidade, empresas e
colaboradores” e “Como identificar o risco sanitário em restaurantes de aeroportos – a visão da Autoridade Fiscalizadora”.
Viviane Braz

A gerente de Qualidade e Relacionamento com o Cliente do Habib’s, Viviane

Rosana Begio

Gerente de qualidade e
relacionamento com o cliente

Braz, já participou de cinco edições do ENCOVISAS e foi uma das primeiras a

Raquel Bachega

Nutricionista e
consultora técnica

Consultora Técnica
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SINTHORESP TEM REAJUSTE

Nos próximos dias, as empresas deverão pagar os salários de julho de 2018,
com o reajuste de apenas 2%. Ainda não será obrigatória a concessão de reajuste superior. Tampouco, será necessária a observância do piso salarial mais
elevado de R$ 1.500.
Segundo comunicado redigido pelo consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados, o aumento real de 10% e a
adoção do piso salarial de R$ 1.500 somente serão obrigatórios a partir de
setembro de 2018 e apenas em relação às empresas que não providenciarem
os Termos de Enquadramento nos Pisos Diferenciados I ou II.
Vale lembrar que os associados da ANR que implantaram as gorjetas compulsórias estão aptos a obter o Termo de Enquadramento no Piso Diferenciado
I, o qual possibilita a adoção do piso salarial inferior de R$ 1.158 (sem plano de
saúde), além da desobrigação de concessão do aumento real de 10%.
Confira o comunicado na íntegra na área restrita do site da entidade.

Foto: Divulgação

Foto: Banco de imagem

conversa com
o gestor

“CRIAMOS UM LEMA POR AQUI: ‘A CRISE NÃO VAI MUDAR A NOSSA
HISTÓRIA’”, AFIRMA RICARDO GARRIDO, DIRETOR GERAL DA CIA.
TRADICIONAL DE COMÉRCIO

Há quase 25 anos, um grupo de amigos se juntou na busca por um negócio
que pudesse trazer satisfação pessoal e profissional. Os jovens resolveram
apostar no mercado de bares e restaurantes. Em 1996 nasceu o Original,
um botequim charmoso em São Paulo, que seria o primeiro passo para o
surgimento da Cia. Tradicional de Comércio, reconhecida hoje como um dos
principais grupos do segmento.
Para Ricardo Garrido, sócio-fundador e diretor geral da Cia. Tradicional, foi a
paixão dos fundadores que ajudou o negócio a crescer. “Acho que conseguimos que muitas outras pessoas também se apaixonassem pelo que fazemos”,
afirma. Composto pelas marcas Original, Pirajá, Câmara Fria, Astor, SubAstor,
Bráz Pizzaria, Bráz Trattoria, Bráz Elettrica, Lanchonete da Cidade e Ici Brasserie, o grupo coleciona mesmo uma legião de fãs: cerca de 300 mil clientes
passam por mês pelas casas.
O segredo para cativar a clientela está na manutenção de uma equipe atenciosa, formada por “gente que gosta de gente”, e também na mescla de tradição e inovação na medida certa. Crescendo em ritmo acelerado, o grupo não
escapou dos impactos da instabilidade do país. “Quando a crise econômica
mostrou sua cara, revimos nossas ambições de crescimento e passamos a ter
um olhar mais atento aos desperdícios e excessos de complexidade. Mas criamos um lema por aqui: ‘a crise não vai mudar a nossa história’”, diz. Confira a
entrevista na íntegra.
A Cia Tradicional nasceu em 1995 a partir da ideia de um grupo
de amigos que queria investir em um negócio que trouxesse
dinheiro e satisfação. É essa paixão pelo projeto que, após
tantos anos, mantém a empresa como uma das mais bemsucedidas do ramo?
Ricardo Garrido: Eu acredito que sim! Continuamos tendo enorme satisfação
em criar e entregar às pessoas todos os dias experiências gastronômicas gostosas, divertidas e cheias de significado. Mas, hoje, além da nossa paixão por
este trabalho, acho que conseguimos que muitas outras pessoas também se
apaixonassem pelo que fazemos e nos ajudassem a manter nossas marcas e
casas bonitas e saudáveis.
A companhia se firmou como criadora de bares clássicos,
estabeleceu referências em botecos chiques, mas sem deixar de olhar para o futuro. Como equilibrar tradição e
inovação?
Ricardo Garrido: Esse é um tema de reflexão em quase tudo o que fazemos.
O nome da nossa empresa traduz uma convicção nossa: antigamente, o comércio tradicional tinha princípios de carinho com cliente, compromisso com
busca de qualidade e uma vocação em servir que nos inspira em como devemos
nos relacionar com nossos clientes. Esse é o nosso lado “clássico”. Por outro
lado, o mundo evolui hoje num ritmo ultraveloz, tudo muda constantemente e
assim, não podemos ficar presos a dogmas e formatos do passado, com medo
de mudanças. Respeitamos valores do passado, mas buscamos entregar um
padrão de excelência adequado aos dias de hoje. Além disso, não abrimos mão

de trazer novidades de maneira pioneira para nossos clientes. Somos tradicionais, mas inquietos e inconformados, sempre queremos melhorar!
A empresa sofreu com o início da crise no país entre 2013
e 2014. Na época, o investimento de um fundo foi a solução
para voltar a crescer. Como a injeção financeira ajudou
nos negócios? Qual o segredo para superar as crises e seguir se desenvolvendo?
Ricardo Garrido: Na verdade nos unimos a sócios investidores antes da crise,
planejando acelerar nosso crescimento nos anos que viriam a seguir. Quando a
crise econômica mostrou sua cara, revimos nossas ambições de crescimento e
passamos a ter um olhar mais atento aos desperdícios e excessos de complexidade. Mas criamos um lema por aqui: “a crise não vai mudar a nossa história”.
Continuamos acreditando em qualidade, em hospitalidade, em inovação, mesmo
na crise. Aprendemos a trabalhar com mais restrições, batalhando por ganhos
de eficiência. E acho que essas habilidades foram incorporadas pela gestão da
empresa. Mas nos orgulhamos acima de tudo de estar atravessando esse período melhorando nossos produtos, sem descuidar dos nossos clientes. E investindo
em expansão, mesmo que num ritmo menor do que havíamos planejado.
O grupo tem uma meta de abrir de duas a três casas por
ano. Mesmo com a indefinição política e econômica do país,
essa ideia se mantém? Como vocês têm desenhado esse planejamento? Há previsão de abrir em outros estados ou até
mesmo fora do Brasil?
Ricardo Garrido: Entre 2014 e 2018 inauguramos 17 novas lojas. Replanejamos
esta expansão, diminuindo seu ritmo em cerca de 30% e focando em marcas
que oferecem experiências mais acessíveis aos clientes. Neste momento, estamos focados na expansão da Bráz Elettrica, nosso filhote mais novo. A princípio estamos voltados ainda para São Paulo e não temos planos para expansão
fora da região nos próximos tempos.
Com quase 1500 funcionários e mais de 300 mil clientes por
mês, quais os principais desafios na gestão de pessoas? Como
manter a qualidade do serviço nas diferentes marcas que
compõem o grupo?
Ricardo Garrido: Esse é outro tema diário nosso. Acho que hoje temos uma
cultura consolidada de hospitalidade, de prazer em servir. Desde a seleção de
novos talentos até os programas de avaliação de desempenho, procuramos
atrair e manter pessoas que chamamos de “gente que gosta de gente”, ou
seja, pessoas que têm prazer genuíno e natural em agradar e servir ao próximo. Não importa se é um garçom, cozinheiro ou gerente financeiro, queremos
“gente que gosta de gente” em todas as partes. Isso facilita muito todas as
outras etapas da busca por qualidade consistente. Daí pra frente, tentamos
premiar e reconhecer os talentos que mais se dedicam a criar valor por meio
da hospitalidade com oportunidades de desenvolvimento e uma possibilidade
de uma carreira profissional e sólida.

AGENDA

GT-TI TERÁ APRESENTAÇÃO SOBRE
FERRAMENTAS DE DELIVERY
Na próxima terça-feira, 24 de julho, o GT-TI se reúne na sede da ANR, em
São Paulo, para a segunda reunião de 2018. O encontro terá a apresentação
de fornecedores convidados sobre ferramentas de delivery (aplicativos, sites,
chatbots), principal pauta do dia.
Direcionado para representantes de tecnologia da informação dos estabeleciFoto: Banco de imagem

mentos associados, a reunião acontece das 10h às 12h. Para confirmar presença
ou mais informações, encaminhe um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

eSocial

ADESÃO DE MEIs E MPEs AO eSocial É
ADIADA PARA NOVEMBRO

O prazo para adesão obrigatória de micro e pequenas empresas ao eSocial

segunda-feira (16). Desde janeiro deste ano, o sistema também já está em

foi adiado. As MPEs com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e tam-

operação para as grandes empresas, com faturamento anual acima de R$

bém os Microempreendedores Individuais (MEIs)

78 mi. Já a partir de 14 de janeiro de 2019, o eSo-

que possuem pelo menos um empregado, terão

cial torna-se obrigatório para os órgãos públicos.

até novembro para ingressar no sistema. A mu-

Quando totalmente implementado, o eSocial irá

dança de data foi publicada no Diário Oficial da

reunir informações de mais de 44 milhões de traba-

União na quarta-feira (11).

lhadores do setor público e privado em um mesmo

Para as demais empresas privadas do país – que possuam faturamento

sistema e vai representar a substituição de até 15 prestações de informa-

anual inferior a R$ 78 milhões – o eSocial já é obrigatório desde a última

ções – como GFIP, RAIS, CAGED e DIRF – por apenas uma.

PARCERIA

GIRAFFAS E NESTLÉ APRESENTAM NOVA SOBREMESA
A rede de refeições Giraffas, associada ANR, fechou uma parceria com a Nestlé
para trazer uma nova sobremesa com o chocolate Suflair Duo ao cardápio. A
campanha das duas marcas chegou aos restaurantes de todo o país com versão
milk shake e frozen. A primeira opção traz leite, uma mescla de chocolate e
baunilha, calda de chocolate Nestlé e barra de chocolate Suflair Duo (chocolate
preto e chocolate branco). Já a versão frozen conta com sorvete de baunilha,
calda de chocolate Nestlé e a barra de chocolate Suflair Duo.
Foto: Divulgação

“Estamos muito satisfeitos em poder experimentar a parceria com a Nestlé
em mais uma sobremesa que homenageia os chocolates icônicos. Esperamos
atrair os amantes tradicionais e curiosos com essa nova interpretação do
doce” diz Luciana Morais, diretora de Marketing do Grupo Giraffas.

Foto: Divulgação

CARDÁPIO

SPOLETO LANÇA MENU
“SABORES DO NORDESTE”
Para comemorar os festejos juninos e a chegada do inverno, a rede Spoleto,
associada ANR, lançou recentemente o menu “Sabores do Nordeste”. Composto
por três sugestões de massas, a novidade traz as tradicionais receitas italianas
do restaurante combinadas com ingredientes regionais como carne seca, carne
de sol e queijo coalho.
“Criamos pratos que harmonizam nossa culinária tradicional com a nordestina, a
fim de valorizar fortalecer a cultural local e suas raízes”, explica a Chef da marca, Andréa de Sá Conceição. O menu está disponível somente nos restaurantes
do Nordeste, onde fica até o final de agosto. A Spoleto possui 38 unidades na
região, o que equivale a 10% da rede.

MARKETING

BOB’S HOMENAGEIA 60 ANOS DOS SMURFS COM
NOVA CAMPANHA DE MARKETING
O Bob´s, associado ANR, comemora os 60 anos dos Smurfs de uma forma es-

“O Bob´s, aos 66 anos, cresceu praticamente junto com esses simpáticos seres

pecial. Em julho, os consumidores de todo o país poderão colecionar cinco toy

azuis que são personagens muito atuais e que continuam agradando meninos

arts da animação. Os brinquedos podem ser adquiridos na compra de um trio

e meninas de várias idades. Essa parceria com a IMPS chega para fortalecer os

(composto de um cheeseburger P ou Bob’s Burger M ou franlitos 6 unidades +

60 anos dos Smurfs com um produto de qualidade para nossos consumidores”,

uma batata P + um refrigerante ou suco) ou separadamente por R$ 9,50 cada.

comenta Carlos Pollhuber, diretor de Marketing do Bob´s.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

NOVIDADE

RESTAURANTE TERRAÇO ITÁLIA PROMOVE
FESTIVAL DE CALDOS
As temperaturas mais baixas do inverno são a motivação do restaurante Terraço
Itália, associado ANR, para trazer uma novidade à mesa: um festival de caldos
italianos, os tradicionais brodos. Até 7 de agosto os visitantes vão poder saborear receitas clássicas recriadas pelo Chef Pasquale Mancini, como o Cappelleti
em Brodo, Brodo de Mariscos e o Polpettini recheado com Fragola em Brodo .
“A iniciativa é mais uma das muitas que o restaurante e seu bar promovem para
difundir a gastronomia italiana, com receitas tradicionais de brodos, selecionadas criteriosamente pelo chef”, disse Christiano Nasser, gerente Geral do complexo Terraço Itália. Todos os brodos são servidos em Buffet no Piano Bar do
Terraço, de domingo à terça-feira, ao valor de R$ 89 por pessoa.

AÇÃO ESPECIAL

OUTBACK OFERECE CHOPE GRÁTIS
NO DIA DO AMIGO
Em comemoração ao Dia do Amigo, celebrado no Brasil na última sexta-feira
(20), o Outback, associado ANR, realizou uma promoção em todo o país. Durante toda a semana, quem comprasse um aperitivo ou prato principal ganhava
dois chopes. Já quem adquirisse dois aperitivos ou pratos principais, recebia
quatro chopes de 340ml servidos na tradicional caneca congelada.
“Queremos entregar aos clientes o conceito de uma marca divertida, com espíFoto: Divulgação

rito aventureiro e explorador. Buscamos dar novos motivos para que visitem o
restaurante e saiam de lá felizes. A ação #SemanaDoAmigoOutback foi criada
para dar um motivo especial para que nossos clientes se reunissem e brindassem à amizade”, diz Renata Lamarco, diretora de Marketing do Outback Brasil.

www.anrbrasil.org.br
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