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“A INSTABILIDADE ECONÔMICA NOS PREJUDICOU MUITO”, AFIRMA ANTONIO

AUGUSTO DE SOUZA, MÁSTER FRANQUEADO DA REDE JOHNNY ROCKETS NO BRASIL
Pouco mais de uma década se passou desde que o namoro entre a rede

permitissem ter um crescimento no Brasil de forma sustentável. E esse trabalho

Johnny Rockets e o país funcionasse. Tentando trazer a marca ao Brasil desde

continua até hoje.

2002, foi só em 2013 que Antonio Augusto de Souza, hoje máster franqueado
da cadeia americana de restaurantes, conseguiu abrir a primeira unidade por

Em pouco mais de três anos, o sr. abriu diversas lojas

aqui. Franqueado do McDonald’s por oito anos e da rede carioca de comida

e mantém um plano audacioso de chegar a no mínimo 50

casual, Joe & Leo’s, Antonio usou toda a sua experiência para fazer o Johnny

unidades no país até 2020. Como a instabilidade econômica

Rockets dar certo em terras brasileiras. Seu primeiro passo foi reformular o

interfere nessa meta?

menu, dando um toque local às receitas. “Minha preocupação foi ‘nacionalizar’

Antonio Augusto: Já abrimos 18 restaurantes e terminaremos o ano de

100% dos itens de compra”, diz.

2018 com 23 lojas abertas no Brasil. Seguimos buscando chegar às 50

Comandando 18 lojas da rede no país e com previsão de terminar o ano com 23,
Antonio Augusto tem planos bem definidos para o futuro. Até 2020 quer chegar
às 50 unidades. Para isso, tem adaptado o modelo de negócio e apostado em
iniciativas diferenciadas, como uma versão Express. “Identificamos a necessidade
de produtos com preços mais competitivos, uma nova apresentação, novos
clientes e decidimos lançar este modelo. Estamos ajustando ainda alguns
processos, mas, sem dúvidas, será uma forma de chegar mais rápido à nossa
meta”, afirma.

lojas até o fim de 2020. A instabilidade nos prejudicou muito entre 2016 e
2017, pois estamos em pleno início de crescimento e a queda no consumo
foi muito drástica no período. A concorrência na categoria hambúrguer
também cresceu de forma exponencial, diluindo as vendas entre todos os
players do mercado.
Como forma de driblar a crise, a rede se abriu para novos
franqueados por meio de parcerias joint-ventures. Como
se deu esse processo?

A concessão de franquias também tem ajudado na expansão da marca. A

Antonio Augusto: Em 2016, optamos por iniciar nosso processo de franquia.

iniciativa teve início em 2016, em decorrência da crise econômica no país. A

Devido à crise no país, nossos planos pessoais de investimento foram

rede queria crescer em escala e somente de forma orgânica não seria possível.

afetados. Nós precisávamos de escala e, crescendo somente de forma

“A instabilidade nos prejudicou muito entre 2016 e 2017, pois estamos em pleno

orgânica, demoraríamos mais tempo. Como sempre tivemos uma grande

início de crescimento e a queda no consumo foi muito drástica no período”,

demanda de interessados na franquia, decidimos abrir o processo. Hoje

explica Antonio. Confira a entrevista na íntegra.

estamos caminhando para dez franqueados (alguns joint-ventures), alguns

Antes de se tornar máster franqueado do Johnny Rockets

já com duas unidades.

no Brasil, o sr. atuou com outras marcas do ramo. Como
as experiências anteriores o ajudaram? Qual o principal
diferencial do Johnny Rockets?
Antonio Augusto: Sim, atuei. Fui franqueado do McDonald’s por muitos anos,
da rede Joe&Leo’s (Hambúrguer) e criei algumas marcas próprias (Well’s
American Diner, Wells Burguer, Planet Garden Pasta). O diferencial do Johnny
é que trabalhamos com produtos mais premium, na categoria casual dining.
Como o Johnny Rockets é uma marca americana, o sr. precisou
fazer alguma adaptação para implementá-lo no Brasil?
Antonio Augusto: Minha preocupação foi “nacionalizar” 100% dos itens de
compra. Passamos mais de um ano buscando diversos fornecedores que nos

Vocês também adaptaram o modelo de negócio para ampliar
a abertura de lojas menores, focando nas praças de
alimentação de centros comerciais também menores. Essa
alternativa trouxe mais retorno para a marca? Foi possível
conquistar um novo público?
Antonio Augusto: A loja Express (Shopping Bourbon) foi um marco para nós.
Identificamos a necessidade de produtos com preços mais competitivos, uma
nova apresentação, novos clientes e decidimos lançar este modelo (muito
comum nos EUA e em vários países nos quais atuamos). A princípio, o projeto
é muito satisfatório e até mais rentável. Estamos ajustando ainda alguns
processos, mas, sem dúvidas, será uma forma de chegar mais rápido à nossa
meta de 50 lojas até 2020.

PLENÁRIA

REUNIÃO PLENÁRIA DA ANR ABORDA LEI DO COPO AZUL,
PROIBIÇÃO DE CANUDOS DE PLÁSTICO E ICMS DE DRINKS

Encontro também discutiu lei que obriga venda de preservativos em restaurantes do Distrito Federal e
regulação de horário de funcionamento de bares e restaurantes em São Paulo

Foto: Divulgação

A quarta Reunião Plenária da ANR em 2018, realizada na quinta-feira (30),
trouxe para conhecimento dos associados uma série de novas normas em
diversas localidades do país. Entre os principais destaques, foram discutidas a liminar que suspende os efeitos da Lei do Copo Azul em São Paulo,
a lei do Rio de Janeiro que proíbe a utilização de canudos de plástico em
bares e restaurantes do Estado e a tributação de ICMS de drinks.
Segundo o consultor jurídico da entidade, o advogado Carlos Augusto Pinto Dias, da Dias e Pamplona Advogados, foi obtida no Tribunal de Justiça
a liminar sobre a Lei do Copo Azul, que se encontra suspensa. Nenhum
estabelecimento, acrescentou, está obrigado a cumpri-la. Ele também fez
comentários sobre a questão do canudos, cuja proibição já é lei em lugares
como o Rio de Janeiro. “Essa é uma tendência em várias localidades e acredito, inclusive, que a lei poderá ser estendida para o escopo federal”, disse.
De acordo com o diretor executivo da ANR, Alberto A. Lyra, a prefeitura
deverá estender o prazo para que os estabelecimentos possam substituir os
canudos. “O prefeito Marcelo Crivella, atendendo pleito do setor, prometeu
que até o fim de setembro editará medida ampliando o prazo de substituição dos canudos para 180 dias e que enquanto isso a fiscalização deve ser

horário de fechamento aos estabelecimentos do município e a situação das
Gorjetas no Rio de Janeiro.
A pauta da reunião trouxe ainda esclarecimentos sobre os Termos de Identificação nos Pisos Diferenciados, a identificação dos cargos de confiança e

apenas orientativa”, afirmou.

a criação do Núcleo de Conciliação do SINTHORESP. Outros temas aborda-

Sobre ICMS dos drinks, o advogado afirmou que a Secretaria da Fazenda

as convenções coletivas de Campinas e Osasco/Barueri, além do dissídio

de São Paulo entende que quando há a transformação da matéria-prima,
a saída de bebidas servidas em doses em restaurantes deve ser tributada.
O encontro também abordou a Lei do Distrito Federal que obriga bares e
restaurantes a vender preservativos (que no entender da ANR é inconstitu-

Foto: Divulgação

cional, pois fere o direito à livre iniciativa), a Lei de São Paulo que impõe

dos foram a concessão de planos de saúde na base territorial do sindicato,
coletivo em Belo Horizonte e dos novos golpes aplicados em restaurantes.
Durante o encontro, o diretor executivo da ANR, Alberto A. Lyra, deu as
boas-vindas aos novos associados Burger King Brasil (589 lojas), Josephine,
Hirá e Jamile, além dos novos sócios-fornecedores Pattini Seguros, Dezemhum Marketing e SuperBac.

BOAS-VINDAS

JAMILE RESTAURANTE É O mais NOVO
ASSOCIADO DA ANR
Um restaurante que se destaca pela gastronomia, pela carta de vinhos estruturada e que é, ao mesmo tempo, o lugar ideal para reunir a família, os amigos ou
fazer negócios. É assim que se define o Jamile, novo associado da ANR.
Criado em 2015 pelo renomado chef Henrique Fogaça e os sócios Alberto Hiar
e Anuar Tacach, o restaurante fica no tradicional bairro paulistano do Bixiga e
tem pratos voltados à cozinha contemporânea. Segundo o gerente geral do local, Genilson Tomé, associar-se à ANR vai permitir que a marca fique antenada a
tudo o que acontece no setor. “Entramos porque queremos estar sempre informados sobre legislação. Além disso, a entidade oferece diversos cursos que nos
ajudam no dia a dia e possibilita um amplo networking”, afirma.

RESTAURA RH

MAIOR EVENTO DA ANR PARA O SETOR DE
RECURSOS HUMANOS ESTÁ CHEGANDO
Anote na agenda! No próximo dia 8 de novembro, a ANR realiza no Hotel Meliá
Jardim Europa, em São Paulo, o 5º RestauraRH, evento pioneiro do setor de
Recursos Humanos com foco na alimentação fora do lar. Em breve, a entidade
irá divulgar o cronograma de painéis e a lista de palestrantes confirmados.
O link para inscrições também será disponibilizado nas próximas semanas.
Acompanhe o boletim semanal e receba todas as novidades sobre o encontro.

WORKSHOP I

SAIBA COMO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO
E-SOCIAL DENTRO DO PRAZO
No dia 25 de setembro, a ANR realiza o workshop “eSocial – Como Atender

participantes, obrigatoriedades e exceções, responsabilidade dos emprega-

As Exigências Dentro do Prazo do Seu Restaurante”, com o objetivo de apre-

dores pelas informações, identificadores do empregador e do empregado,

sentar os aspectos funcionais da nova plataforma e o impacto nas práticas

certificação digital e cronograma de implantação. Também serão discutidas:

trabalhistas dos bares, restaurantes e redes de alimentação.

• Penalidades e multas;

Destinado aos profissionais envolvidos com as áreas de RH e departamento

• EFD Reinf (retenções);

pessoal, o curso irá abordar as definições e finalidades do eSocial, os órgãos

• DCTF Prev (unificação de informações);
• Transmissão;
• Alterações, retificações e exclusões;
• Relação de eventos;
• Cuidados no fechamento;
• Ambiente Teste;
• Implantação Empresa x Empregador;
• Revisão de rotinas trabalhistas;
• Medicina e segurança do trabalho.
As vagas são limitadas. Para inscrições e informações encaminhe um
e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br
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WORKSHOP II

ANR PROMOVE WORKSHOP COM INSPIRAÇÃO
NOS CONCEITOS DA DISNEY

Após o grande sucesso das duas primeiras edições do workshop “Explorando os
conceitos de liderança da Disney”, a ANR abre vagas para uma nova turma. O
curso será realizado no dia 18 de setembro e tem como objetivo apresentar uma
breve introdução à filosofia da gigante do entretenimento, mostrando o papel
dos líderes da companhia na conquista e fidelização de clientes.
Com duração prevista de cinco horas (das 8h às 13h), o workshop irá trazer entre seus conteúdos indicativos de como a empresa consegue obter a excelência
nos serviços e no engajamento de toda a equipe, além de mostrar as ferramentas que a companhia utiliza para atingir suas metas e resultados. O encontro

A inscrição sai R$ 350 para associados e R$ 450 para não associados. Pagamen-

será conduzido pela especialista em Gestão do Conhecimento e Marketing de

tos até 11/09 terão desconto de 10%. O valor inclui CD com material do workshop

Serviços, Flávia Campana Omori.

e certificado de participação. Para mais informações, entre em contato pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

oportunidade

data

curso

11/09

Tributação para Bares e
Restaurantes (16h às 18h)

17, 19, 24
e 26/09

Curso de Barman (16h às 20h)

18 e 19/09

Análise Sensorial de Cervejas em
Parceria com a Flavor Activ (17h às 20h)

05, 12, 19 e
26/09

Curso de Estoque e Compras
(16h às 20h)

18 e 25/09

Curso Mídias Sociais para
Restaurantes (14h às 17h)

SINDRIO DIVULGA AGENDA DE CURSOS
PARA SETEMBRO

O Sindicato dos Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro divulgou, na última
semana, a lista de cursos marcados para setembro. Entre as oportunidades
oferecidas estão aulas para barman, análise sensorial de cervejas, gestão de
estoques e mídias sociais.
O valor e a carga horária dos cursos variam de acordo com a opção escolhida.
Todos são de curta duração e associados SindRio têm descontos na matrícula.
Confira abaixo a agenda completa:

www.sindrio.com.br/category/cursos/

FIESP E CIESP APRESENTAM PESQUISA
“A MESA DOS BRASILEIROS: OPORTUNIDADES PARA A CADEIA DOS PESCADOS”
Com o objetivo de fomentar o consumo de peixes e frutos do mar no

pescados” é uma atualização da pesquisa realizada em 2010, intitu-

país, acontece, anualmente, a Semana do Peixe, iniciativa coordena-

lada “Brasil Food Trends 2020”. O levantamento tem como objetivo
promover um amplo debate entre os “stakeholders” da indús-

da e operacionalizada pela cadeia produtiva do pescado,

tria brasileira de alimentos e bebidas sobre as tendên-

com o apoio e diversas instituições, incluindo a Fiesp

cias identificadas, além de uma análise das mudanças

e a ANR. Em 2018, entre as atividades paralelas ao

e transformações que foram diagnosticadas entre as

evento, acontece a apresentação de pesquisa da

duas pesquisas.

Federação, em parceria com a Ciesp (Centro das
Indústrias do Estado de São Paulo, sobre o hábito

Entre os palestrantes confirmados estão o ministro

dos brasileiros em relação aos pescados.

Ronaldo Fonseca, Roberto Ignacio Betancourt, dire-

Marcado para o dia 21 de setembro, das 8h30 às

tor titular do Departamento do Agronegócio da Fiesp

13h, o evento irá debater as confirmações e con-

– DEAGRO, José Ricardo Roriz Coelho, presidente em
exercício da Federação das Indústrias do Estado de São

tradições dos consumidores sob uma perspectiva da

Paulo – Fiesp; Robinson Shiba, Fundador das Redes China in

cadeira de pesca, identificando potenciais oportunida-

Box e Gendai; e José Luiz Tejon, jornalista e publicitário.

des. “A Mesa dos Brasileiros: oportunidades para a cadeia de

Para ver a programação completa acesse aqui

NOVIDADE
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APPLEBEE´S BRASIL APOSTA EM NOVO MENU DE INVERNO

O Applebee´s Brasil, associado ANR, está lançando os novos pratos do cardápio Skillet-tsss, servidos em chapa quentíssima para aquecer os dias de inverno
e harmonizados com cervejas especiais. As carnes são servidas em chapas de
ferro para manter a temperatura ideal do prato e harmonizar com o menu de
cervejas artesanais. Entre as bebidas estão o Hoegaarden, Wäls Session Citra,
Colorado (Cauim e Indica) e ainda o chopp Colorado Appica.
O cliente pode montar o combo Skillet-tsss incluindo as deliciosas opções de
entrada e sobremesa: single (R$ 59,90) - entrada half (boneless buffalo wings,
buffalo chiken wings e mozzarella sticks) e nespresso ou sobremesa (shooter
sundae, churros small e chocolate meltdown regular); ou double (R$ 119,90) - entrada regular (boneless buffalo wings, buffalo chiken wings e mozzarella sticks)
e nespresso ou sobremesa generous ou sizzlings (fudge brownie sundae, chocolate cake, churros, sizzling apple pie, walnut blondie e chocolate meltdown).
“O menu de inverno da rede Applebee’s segue um conceito mundial, dos
restaurantes casual dining, em proporcionar ao cliente um momento único,
com sensações e sabores característicos de várias regiões, sem perder o
toque da comida americana”, explica Oswaldo Martins Netto, representante
da Applebee´s.

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br
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