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LANÇAMENTO

bob’s lanÇa novo milK-sHaKe com 
nUts e banana

COMEMORAÇÃO

frango assaDo comemora aniversÁrio 
com festival

A rede de fast-food Bob’s ampliou sua linha de gelados e lançou um milk-shake 
com creme de chocolate com avelã e banana. O novo sabor chega em todas as 
lojas e quiosques da rede nas versões Milk-Shake e Bob´s Twister. A promoção 
é válida por tempo limitado. 

“O sabor Nuts, lançado no final de 2016, é um dos maiores sucessos do cardápio 
do Bob´s. Agora, nosso creme de chocolate com avelã se soma a uma das frutas 
preferidas dos brasileiros, a banana. A receita certamente vai conquistar nossos 
clientes”, afirma Carlos Pollhuber, diretor de Marketing do Bob´s.

A rede Frango Assado, associada ANR, promove pela primeira vez o Festival 
do Frango, que reúne pratos icônicos da marca, com um toque especial do chef 
Daniel Ugarte, e também lançamentos desenvolvidos especialmente para a oca-
sião. O evento ocorrerá nas lojas de estrada e no formato Express, localizado no 
Aeroporto de Guarulhos, até 30 de outubro, e terá fartura e qualidade, que é a 
assinaturas da marca.

No festival, além dos clássicos coxinha, espetinho, e torta de frango também ha-
verá novidades como bolinho caipira (R$ 7,90), recheado com frango, requeijão 
e milho; pão de batata (R$ 7,90), recheado com frango e requeijão; folhado de 
frango com requeijão (R$ 8,90); espeto de frango com bacon (R$ 10,90). A rede 
conta com opções de lanches; Yakissoba; Frango com Quiabo; Cordon Bleu de 
Frango; Paella Valenciana; Frango com Polenta e Arroz Chaufa.

“no momento De incerteZas, continUamos nosso caminHo, sem 
Desvios”, DiZ virgÍnia Jancso, ProPrietÁria Do DUe cUocHi

Uma típica casa italiana, com boas opções de massa e muitos clientes fiéis. Essa 
foi a receita que fez o Due Cuochi crescer e se tornar um dos pontos de encontro 
preferido dos paulistanos. A primeira unidade da marca foi inaugurada há pouco 
mais de 10 anos no Itaim e o sucesso veio logo, com longas e constantes filas 
na porta do restaurante.  

Observando esse movimento, Virgínia Jancso e sua mãe Ida Maria Frank, 
proprietárias da casa, decidiram ampliar o negócio inaugurando o bar Due, bem 
ao lado do primeiro restaurante. No local, também começou a funcionar uma 
rotisserie, com pratos a pronta-entrega e sob encomenda. Ainda fazem parte do 
grupo uma unidade no shopping Cidade Jardim e outra no conjunto empresarial 
Morumbi Corporate. “Existe a possibilidade de expansão, mas com um conceito 
diferente”, afirma a proprietária.

Com planos bastante definidos para o futuro do grupo, Virgínia aposta na gestão 
eficiente e na fidelidade dos clientes para seguir crescendo. “No momento de 
eleição, dólar alto e incertezas político/econômicas continuamos nosso caminho, 
sem desvios”, garante. Confira a entrevista na íntegra.  

Em um mErcAdo dE muitA concorrênciA E dE mArcAs trAdicionAis, 
quAl A principAl rEcEitA, do ponto dE vistA dE gEstão, pArA sEr 
rElEvAntE E BEm AvAliAdo pElo púBlico?
virgínia Jancso: A receita é uma administração harmoniosa. Trabalhando em 
harmonia, as brigadas de salão e cozinha aumentam e melhoram a produtividade. 
Como consequência, temos o tripé qualidade/preço, generosidade e ambiente 
acolhedor. Esses fatores juntos deixam o cliente mais satisfeito.

há cErcA dE 2 Anos, vocês inAugurArAm um BAr Ao lAdo dE umA 
dAs cAsAs, quE pAssou tAmBém A oFErEcEr mEnus ExEcutivos. 
EssA Foi umA solução pArA driBlAr A crisE?
virgínia Jancso: Não fizemos com intuito de driblar a crise. Nossa ideia era 
trazer frescor e juventude à unidade do Itaim, oferecendo um local agradável e 
acolhedor para os clientes que estavam na espera. Também queríamos atender 
no almoço um público mais jovem com preços mais atraentes. E veio num 
momento oportuno.

quAis são os plAnos dA mArcA pArA os próximos Anos? há 
intEnção dE ExpAndir o nEgócio?
virgínia Jancso: Existe a possibilidade de expansão do Due Cuochi em nosso 
horizonte, mas com um conceito diferente, estilo “boutique”. Hoje, temos a 
matriz no Itaim, que é um restaurante de rua; a unidade do Cidade Jardim, 
que inaugurou o conceito de gastronomia em Shopping, e o desafio de ter 
uma unidade em um prédio corporativo, o Morumbi Corporate. Um restaurante 
boutique seria um próximo passo. Continuiamo a sognare!!!

o pAís vivE hoJE umA tEnsão políticA E EconômicA por contA dA 
indEFinição dAs ElEiçõEs. Em suA opinião, quAis são os principAis 
dEsAFios dos EmprEEndEdorEs/gEstorEs nEssE momEnto? 
virgínia Jancso: No momento de eleição, dólar alto e incertezas político/
econômicas, continuamos nosso caminho, sem desvios. Realizando nosso 
trabalho da melhor maneira possível, buscando gestão eficiente e fidelidade 
dos nossos clientes e fazendo sempre referência ao tripé qualidade, preço 
e generosidade.

INFORMATIVO

stf libera terceiriZaÇÃo De ativiDaDes-
fim Das emPresas

O Supremo Tribunal Federal decidiu na semana passada que a terceirização de 
atividades-fim é legal. De acordo com informativo ANR nº 032/2018, disponível na 
íntegra no site da entidade, a partir de agora as companhias poderão contratar 
livremente empresas de prestação de serviços, para suprir a demanda de suas 
atividades meio ou fim. 

Sob a determinação, que acrescentou o artigo 4º à Lei nº 6.019 de 1974, a empresa 
prestadora de serviços a ser contratada deverá ser pessoa jurídica e não poderá 
utilizar trabalhadores em atividades diferentes do estabelecido em contrato.

A empresa também será responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao 
período em que ocorrer a prestação de serviços, e não poderá contratar pessoa 
jurídica cujos sócios ou titulares tenham, nos últimos dezoito meses, prestado 
serviços à contratante na qualidade de empregado ou trabalhador sem vínculo 
empregatício, exceto se os sócios forem aposentados. 
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A rede americana de fast-food subway, que já inaugurou 100 lojas no Brasil 
este ano, está planejando abrir mais 80 até o final do ano no país. Agora, al-
gumas unidades também passarão a oferecer a possibilidade de o consumidor 
fazer seu pedido por meio de totens digitais, aplicativo ou internet. 

“Ainda temos muito espaço para crescer, mas faremos isso com uma ciên-
cia muito mais elaborada”, disse Michel Machado, country manager Brasil da 
Subway. Ele assumiu o cargo este mês, e será responsável por promover me-
lhorias inovadoras nos negócios, apoiar o crescimento da marca, aumentar o 
lucro e a participação de mercado da empresa no território nacional. 

A rede também anunciou a contratação de Gabriel Ferrari como diretor de 
Marketing para o Brasil, que será responsável pela administração de todas as 
ações de Marketing da companhia.

CRESCIMENTO

sUbWaY PlaneJa eXPansÃo ainDa em 2018
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NOVO CARDÁPIO

mcDonalD’s inova e aPresenta novos lancHes com ovo

O mcdonald’s está com novidades em seu cardápio. Desta vez, a rede, 
associada ANR, está dando destaque ao ovo em seus sanduíches. São duas 
novas versões. A primeira é o Egg Junior, nova opção para o McLanche Feliz, 
composta por pão, ovo, ketchup e mostarda. Além desse, o ingrediente também 

entrou para a família Quarterão. O novo Egg Quarterão traz na receita ovo frito, 
hambúrguer e as tradicionais duas fatias de queijo temperadas com ketchup, 
mostarda, cebola e picles.

Segundo Roberto Gnypek, vice-presidente de Marketing do McDonald’s, os 
novos lanches chegam para oferecer alimentos nutricionalmente mais equili-
brados aos consumidores. “Como líderes de mercado estamos sempre propon-
do inovações de cardápio, para que os nossos mais de 2 milhões de clientes 
diários tenham sempre novas e nutritivas opções de escolha na hora de fazer 
suas refeições em nossos restaurantes. O ovo, além de muito consumido e 
apreciado pelos brasileiros, é uma tendência em termos de sabor e um sinô-
nimo de produto saudável e natural, sendo um dos alimentos mais completos 
para o crescimento das crianças, por exemplo”, finaliza o executivo.

O spoleto acaba de lançar um novo menu chamado “Nostro Amore”. O asso-
ciado ANR está com novas versões de pratos tradicionais como a lasagna à 
bolognesa da casa, agora mais cremosa, com a inclusão de camadas de molho 
bechamel. Já o ravióli se apresenta em dois sabores: 100% carne ou frango. 
Finaliza o trio o tradicionalíssimo gnocchi, à base de batata.

As três massas podem ser combinadas com um dos cinco molhos do menu da 
rede – bolognesa, queijos, pomodoro, pesto ou branco – que também estão 
com novas receitas. “Tivemos o mesmo cuidado que uma típica Nonna (avó 
italiana), que tão bem representa sua culinária ao elaborar pratos com mui-
to cuidado e de forma caseira. As combinações que sugerimos para o menu 
‘Nostro Amore’ traz esse cheiro e frescor de uma cozinha de casa”, explicou 
Andréa de Sá Conceição, chef do restaurante. O novo menu fica disponível até 
o fim de setembro (30).

CARDÁPIO

sPoleto lanÇa novo menU baseaDo em 
receitas Das “nonnas”

virgÍnia Jancso (em Pé) e sUa mÃe iDa maria franK. ProPrietÁrias Do DUe cUocHi
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