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“o brasil ainDa É, e serÁ, Um lUgar De granDes oPortUniDaDes”,
afirma ceo Do almanara

Quando o Almanara abriu as portas na década de 1950, São Paulo pouco 
conhecia da cozinha árabe. Apostando na qualidade dos ingredientes e 
em um atendimento de excelência, o restaurante foi conquistando novos 
clientes, muito além dos imigrantes e descendentes libaneses. “Acredito que 
o Almanara tenha acompanhado o crescimento da cidade. A expansão de 
um público interessado em se alimentar no horário comercial em locais de 
qualidade colaborou para que nos tornássemos tão queridos”, diz Douglas 
Coury, CEO da marca.

Ao longo de mais de quase 70 anos de existência, o Almanara se consolidou 
como líder no seu segmento e expandiu para diversas áreas da cidade. Mesmo 
com o crescimento sólido, optou por se manter somente em São Paulo.  “O 
movimento de expansão do Almanara tem sido lento e contínuo. Uma vez 
que todas as nossas casas pertencem ao Almanara, sem que haja nenhuma 
franquia, a manutenção da qualidade do cardápio e do atendimento devem 
ser monitoradas com muita cautela”, explica Coury.

Considerando a relação com o cliente como o principal segredo para a 
longevidade, o CEO não se deixa abalar pela atual incerteza da economia 
brasileira. Para ele, o país está passando por uma transformação e os 
resultados das eleições presidenciais em outubro serão decisivos para que o 
crescimento seja retomado. “O Brasil ainda é, e será, um lugar de grandes 
oportunidades”, afirma. Confira a entrevista na íntegra.

O AlmAnArA surgiu nA décAdA de 1950, cOm receitAs trAzidAs dO 
líbAnO. nA épOcA, A culináriA árAbe AindA erA pOucO cOnhecidA 
nO pAís. QuAis fOrAm Os desAfiOs de intrOduzir esses nOvOs 
sAbOres nO mercAdO dA AlimentAçãO fOrA dO lAr?
douglas coury: Quando o Almanara foi inaugurado, era ainda um pequeno 
restaurante localizado no Centro de São Paulo, que atendia especialmente 
imigrantes e descendentes de libaneses em busca de uma lembrança de sua 
terra natal. Mas a qualidade dos ingredientes e das receitas tradicionais, 
acompanhada da prioridade em um ótimo atendimento, passaram a chamar a 
atenção dos trabalhadores da região, que começavam a buscar opções para 
se alimentar fora de casa. Acredito que o Almanara tenha acompanhado o 
crescimento da cidade, e a expansão de um público interessado em se alimentar 
no horário comercial em estabelecimentos de qualidade colaborou para que 
nos tornássemos tão queridos. Foi um movimento natural, e o desafio é o 
mesmo de sempre: manter-se à altura do nível de exigência do paulistano. 

cOmO mAnter O sucessO mesmO há mAis de seis décAdAs nO 
mercAdO? há umA receitA pArA eQuilibrAr trAdiçãO e inOvAçãO?
douglas coury: O Almanara se mantém fiel às receitas trazidas pela família 
nos anos 50, e pouco alterou o seu cardápio desde a sua inauguração. A 

tradição é algo muito importante para  nós, pois garante que o nosso nome 
permaneça forte ao longo de gerações. As novidades vieram especialmente 
no ambiente, uma vez que buscamos sempre torná-lo mais aconchegante 
e receptivo. Creio que a chave para a nossa longevidade foi, e continua 
sendo, a prioridade em tratar o cliente como um verdadeiro hóspede, pois a 
excelência no atendimento nunca será considerada um hábito ultrapassado.

hOje A mArcA pOssui mAis de 10 endereçOs em sãO pAulO. hOuve 
AlgumA mudAnçA nO plAnO de expAnsãO em decOrrênciA dA 
crise dOs últimOs AnOs? 
douglas coury: O movimento de expansão do Almanara tem sido lento e 
contínuo. Uma vez que todas as nossas casas pertencem ao Almanara, sem 
que haja nenhuma franquia, a manutenção da qualidade do cardápio e do 
atendimento devem ser monitoradas com muita cautela. É claro que a crise 
também influencia. Ainda assim, ficamos muito felizes de ter inaugurado uma 
nova casa neste ano, no Shopping Pátio Higienópolis, que era um sonho antigo 
e um pedido do público.

ApesAr de pOder expAndir pelO pAís, fOi umA OpçãO dA mArcA 
cOncentrAr tOdAs As unidAdes em sp? pOr Que fizerAm essA 
escOlhA? O Que elA trAz de benefíciO AO AlmAnArA?
douglas coury: O Almanara tem recebido, ao longo dos anos, uma série de 
pedidos para a expansão em outros estados. Essa é uma possibilidade que nós 
sempre analisamos com cuidado, e é capaz que venha a acontecer no futuro. No 
entanto, até o momento, nós optamos por ter unidades apenas em São Paulo pelo 
motivo já citado: o controle da qualidade do Almanara é extremamente rigoroso e a 
expansão para outras cidades precisaria ser feita com cautela. O benefício, assim, 
é a garantia da manutenção da excelência que tornou o Almanara o restaurante 
de referência que é. Certamente, se viermos a abrir casas em outras localidades, 
será com a garantia de que a qualidade será a mesma.

cOm As eleições presidenciAis de OutubrO, O brAsil prOmete 
tOmAr um nOvO rumO pOlíticO e ecOnômicO pArA Os próximOs 
AnOs. nA suA visãO, QuAis serãO Os fAtOres decisivOs pArA 
umA retOmAdA dO crescimentO?
douglas coury: O Brasil está passando por um momento de enorme 
transformação, e as eleições serão, sem dúvida, decisivas para que o crescimento 
seja retomado. Na minha visão, precisamos voltar a ter estabilidade política 
e econômica, pois só assim retomaremos os níveis ideais de confiança para 
investir em novos projetos e gerar novos e mais empregos. A participação de 
todos na política, seja na escolha consciente de um candidato a presidente, 
seja, principalmente, nas iniciativas individuais e cidadãs que acontecem no 
nosso dia a dia, é a chave para que o Brasil retome o seu caminho. O Brasil 
ainda é, e será, um lugar de grandes oportunidades.

NOVOS ASSOCIADOS

HirÁ, sUPerbac e DeZemHUm sÃo os novos 
associaDos Da anr

A ANR está com novos associados e sócios fornecedores. O restau-
rante hirá ramen izakaya, localizado na Vila Madalena, oferece desde 
petiscos até clássicos da comida japonesa, passando pela carta de be-
bidas que conta com sakes e shochus (bebida típica do Japão) e outros 
coquetéis famosos. A escolha pela entidade se deu pela atuação. “Es-
colhemos a ANR para ter acesso a uma fonte sólida de informações do 
setor e também para poder discutir e esclarecer questões da complexa 
legislação”, explica Valéria Hirata, proprietária do restaurante.

A superbAc, empresa de soluções em biotecnologia, se tornou só-
cia-fornecedora pela representação que a ANR possui. “Essa parceria 

INFORMATIVO

anr fecHa acorDo com o senac-sP e oferece cUrsos 
gratUitos Para associaDos

representa um grande elo entre a nossa empresa e os restaurantes. 
Precisamos de um parceiro de respeito e a entidade tem essa chan-
cela forte no segmento”, afirma André Morais, diretor de marketing 
da SuperBAC. 

A dezemhum desenvolve ações de marketing focadas no mercado 
de food service. Segundo o diretor da empresa, Adalberto Savioli, 
um dos objetivos do novo sócio-fornecedor é aumentar a visibilidade 
da empresa no meio. “Acreditamos também que podemos atuar bem 
próximos à entidade para contribuir para o aumento da base de asso-
ciados”, finaliza Savioli.

A ANR selou acordo inédito com o SENAC-SP para disponibilizar cursos gratui-
tos para seus associados. Os cursos, que serão ministrados pelo SENAC, têm 
um número limitado de vagas. A instituição, que irá disponibilizar professores, 
material e local, vai considerar a ordem de inscrições para fechar as turmas.

São três opções de cursos disponíveis: técnicas de vendas de Alimentos e 
bebidas em restaurantes e bares; Aproveitamento integral dos Alimentos: 
sustentabilidade e prevenção de desperdício em serviços de alimentação; 
e gestão de pessoas: feedback, contratação de jovens, desenvolvimento 
de novas lideranças. Todas as aulas serão ministradas no SENAC Aclimação.

De acordo com informativo ANR 30/2018, disponível na íntegra na área restrita 
do site, para inscrever seus funcionários, o associado deverá enviar um e-mail 
para comunicacao@anrbrasil.org.br indicando o curso escolhido, o nome e a 
função de cada colaborador inscrito. É responsabilidade das empresas zelar 
para que eles compareçam no horário, data e local especificados, e usufruam 
desse benefício. Caso, após a realização da inscrição, ocorra fato que impeça 
o comparecimento de algum dos colaboradores, a empresa deve rapidamente 
notificar a ANR.

LEGISLAÇÃO I

acorDo JUDicial DerrUba lei Da 
cacHaÇa no rio De Janeiro

A lei estadual fluminense nº 7.595/2017, sancionada em junho do ano passado 
pelo governador Luiz Fernando Pezão, caiu após acordo judicial. A norma 
estabelecia a obrigatoriedade de venda em bares, restaurantes e hotéis do Rio 
de Janeiro de cachaça produzida no estado. 

A lei estava em apreciação até a semana passada no Órgão Especial do Tribunal 
de Justiça do Rio. A ação judicial foi proposta pela Federação Brasileira de 
Hospedagem e Alimentação (FBHA) em 2017, a partir de um pedido do Sindicato 
de Bares e Restaurantes do Município do Rio de Janeiro (SindRio).

Foto: Banco de imagem

A rede cabana burger, associada ANR, aproveitou a estação mais fria do ano 
para oferecer ao público novos sabores. A marca lançou entrada para com-
partilhar, sobremesa e sanduíches que ficam à disposição do público até o fim 
do inverno. “A ideia desse cardápio é trazer novidades relacionadas à estação, 
com receitas que têm a cara do Cabana: simples e saborosas”, explica a ge-
rente de Marketing, Géssica Romanini.

Entre as novidades, estão receitas exclusivas – assinadas pelo chef Felipe Carme-
lo, como o Blue CheeseBurger – servido no pão da casa com 100g de blend de 
carne fresca Angus certificada, sem conservantes e 100% artesanal (R$ 27) com 
creme à base de queijo gorgonzola e cebola caramelizada; e o Chili Dog (R$ 22), 
que traz pão, salsicha artesanal 100% bovina, molho de queijo cheddar e chilli. 

Restaurantes e bares de Minas Gerais estão obrigados a alertar os consumidores 
sobre os riscos da mistura entre álcool e direção. Cardápios, listas de preços e 
materiais promocionais devem conter, em local visível e em cor diferente do res-
tante do texto, mensagem educativa sobre o tema. 

Os estabelecimentos terão 180 dias para se adequar a nova norma. Caso haja 
descumprimento da lei, estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de 
Defesa de Consumidor, que vão desde multa até infração penal.

CARDÁPIO

cabana bUrgUer oferece menU 
esPecial De inverno

LEGISLAÇÃO II

carDÁPios terÃo QUe alertar risco De 
mistUrar Álcool e DireÇÃo em mg
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EXPANSÃO 

viena inaUgUra novo conceito Do viena 
snacKs no HosPital albert einstein

NEGÓCIOS

grUPo trigo anUncia venDa Do Domino’s

O viena, associado ANR, acaba de inaugurar uma nova unidade do Viena 
Snacks no Hospital Albert Einstein. A unidade conta com novos conceitos 
visual, arquitetônico e operacional, além da ampliação de produtos oferecidos. 

O Viena Snacks possui geladeiras grab&go, que oferecem opções variadas de 
refeições, saladas, sanduíches, pizzas, sopas, sobremesas, bebidas, salgados 
e cafés. O atendimento também foi otimizado e se tornou ainda mais prático 
e rápido com a instalação de um caixa express e a digitalização do menu, que 
agora passa a ter um mix de produtos voltados para cada momento do dia com 
opções para o café, almoço, lanche e jantar.  

O Viena, uma das redes de restaurantes mais tradicionais do país, está há mais 
de 40 anos no mercado. A marca tem unidades em São Paulo e Rio de Janeiro 
e também está presente nos aeroportos de Guarulhos, Confins e Brasília.

O grupo trigo, associado ANR, anunciou para colaboradores e franqueados 
que fechou a venda de suas operações brasileiras da rede de pizzarias nor-
te-americana Domino’s, a maior rede de pizzarias do mundo, para o fundo 
Vinci Partners. 

Segundo o sócio-fundador, Mario Chady, encerra-se um ciclo de crescimento e 
consolidação da franquia. “A marca atravessa um ótimo momento, está conso-
lidando sua posição no Brasil com muita velocidade e qualidade e uma incrível 
oportunidade de crescimento”, disse.

Com a venda, avaliada em R$ 300 milhões, o Trigo deverá se concentrar na 
expansão do Spoleto nos Estados Unidos, onde possui seis lojas, e de novas 
marcas no Brasil. A empresa é dona também da rede de comida japonesa Koni, 
da Le Bon Ton, de comida francesa, e da Gurumê, de cozinha oriental. 
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