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RESTAURA RH

inscriÇÕes abertas Para o restaUra rH

www.anrbrasil.org.br

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

“em temPos De mUDanÇas rÁPiDas e HÁbitos tecnolÓgicos, nÃo 
PoDemos ficar Para trÁs”, afirma cecilia nagaYama,

Do grUPo nagaYama

A gastronomia asiática é uma das preferidas dos brasileiros. Segundo pes-
quisas, estima-se que esse mercado tenha um faturamento médio de R$ 19 
bilhões por ano em todo o país. Um dos destaques no segmento é o Grupo 
Nagayama. Fundado em São Paulo, no bairro da Liberdade, em 1988, rapida-
mente tornou-se referência em comida japonesa. 

A alta demanda de clientes fez com que o Grupo começasse a desenhar sua 
expansão. Hoje é possível encontrar unidades no Rio de Janeiro e em São 
Paulo. Cada uma delas com uma decoração e um ambiente diferenciado, ofe-
recendo uma experiência única para os consumidores. 

Para Cecilia Nagayama, proprietária do Grupo, o sucesso do negócio vem em 
decorrência de uma gestão humanizada, que valoriza os colaboradores, e que 
trabalha em um compasso bastante afinado. Junto a isso está a importância 
de se manter sempre atualizado, atento às rápidas transformações no mundo 
e nos hábitos de consumo. Confira a entrevista na íntegra.

A primeirA unidAde do Grupo foi inAuGurAdA há 30 Anos e, nAs 
décAdAs seGuintes, vierAm outrAs cAsAs. como se deu esse 
processo de expAnsão dA empresA? 
cecilia nagayama: Foi natural e veio da necessidade de atender a uma alta de-
manda que ocorria frequentemente. Veio também da necessidade de lançar pro-
postas novas, com base em viagens de pesquisa que fazíamos principalmente a 
Nova York. Sabíamos da necessidade de nos adequar aos novos tempos, sair do 
bairro da Liberdade e modernizar os ambientes e a comida, pois somos todos 
vulneráveis à entropia, isto é, sucumbirmos ao tempo. Cada casa foi estudada 
para atender a um determinado público em um determinado tempo.

A recessão iniciAdA em 2013 teve AlGum impActo direto sobre 
os empreendimentos do Grupo?
cecilia nagayama: Sim, sem dúvida. Como grande parte da nossa matéria 
prima é importada, somos diretamente atingidos pela alta do dólar. O efeito é 
imediato, seguido da queda no movimento. Felizmente, são 30 anos e temos 
uma clientela fiel que nos prestigia sempre, faça chuva, faça sol. 

cAdA um dos restAurAntes tem um estilo diferente, mAs os 
prAtos são bAstAnte similAres. QuAis os desAfios de mAnter A 

QuAlidAde e A trAdição, respeitAndo o perfil de cAdA cAsA?
cecilia nagayama: O fato de cada casa ter um estilo diferente é favorável. 
Cada uma tem vida própria, problemas próprios, soluções próprias. Respeita-
mos isso e seguimos o fluxo natural. Todas têm algo em comum que é a preo-
cupação com o atendimento e a qualidade. Os clientes que conhecem podem 
sentir a energia de cada casa distintamente.
 
vocês têm funcionários com mAis de 20 Anos de empresA. 
em um mercAdo com tAntA rotAtividAde, como mAnter os 
colAborAdores?
cecilia nagayama: Manter uma gestão humanizada, valorizando cada funcio-
nário, acredito que seja nosso maior desafio. Temos responsabilidade social 
de manter este olhar. Contudo, em uma economia frágil como a nossa, nem 
sempre isso é possível. Mesmo assim, acreditamos numa gestão mais humana. 

QuAl A receitA principAl pArA Que o cliente tenhA umA boA 
experiênciA nos restAurAntes?
cecilia nagayama: Trabalhar como uma orquestra, onde os instrumentos se 
harmonizam para proporcionar um momento mágico. Colaboradores, matéria
-prima, receitas e ambientação harmonizados para uma experiência gastronô-
mica única. 

no brAsil de hoje, QuAl o principAl desAfio pArA Gerir um 
restAurAnte?
cecilia nagayama: Buscar soluções a curto, médio e longo prazo. Tomar me-
didas necessárias para equalizar os custos de folha, cmv (custo de mercadoria 
vendida), impostos. Ficar de olho nas tendências e hábitos. Em tempos de 
mudanças rápidas e hábitos tecnológicos, não podemos perder o trem e ficar 
para trás. A longo prazo, volto à questão da gestão humanizada. Acredito que 
isso seja possível, mesmo em uma economia liberal. Exemplo disso é o Japão, 
onde o capitalismo deu certo, mesmo com algum ônus. Enquanto empresários 
mais favorecidos, temos a responsabilidade de passar da relação exploratória 
para a mais humana. Confesso que ainda estou aquém das minhas próprias 
expectativas, mas estou tentando. E, neste ano, que completamos 30 anos de 
Nagayama, deixo aqui meus profundos agradecimentos a todos os clientes, 
funcionários e demais colaboradores. Que venham mais 30!

O RestauraRH, evento promovido pela ANR, está com as inscrições abertas 
para sua quinta edição. O evento, que acontece no dia 8 de novembro, em São 
Paulo, tem como objetivo discutir as melhores práticas em gestão, recursos 
humanos, segurança e direito do trabalho, por meio de palestras e debates. 

Para fazer sua inscrição, basta acessar:

www.sympla.com.br/5restaurarh__366309

GRUPO DE TRABALHO

conciliaÇÃo De cartÕes e Parceria Da anr com o 
senac sÃo DestaQUes Da reUniÃo Do gt-ti

Acontece nesta terça-feira (25), a 4ª reunião de 2018 do GT-TI. O encontro, 
com duração prevista das 10h às 12h, vai contar com duas apresentações. 
Valter Corteis, da plataforma de auditoria e compliance Audtax, mostra como 
é possível não perder dinheiro com as vendas em cartão, conciliando dados 
das transações. 

Na sequência, Márcio Seraggi e Débora Kucher, ambos do Senac-SP, discorrem 
sobre a parceria da Instituição com a ANR para a oferta de cursos gratuitos 
aos associados da entidade. Os participantes ainda poderão trazer outros te-
mas para serem discutidos durante a reunião. Para confirmar presença, envie 
um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br
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AGENDA

e-social e case De sUcesso Da DisneY 
sÃo temas De WorKsHoPs anr
em oUtUbro

Confira a programação dos próximos cursos da entidade:

MARKETING

sUbWaY lanÇa coleÇÃo De coPos com a coca-cola

EXPANSÃO

Kfc QUer abrir 500 novos restaUrantes no brasil 

RECONHECIMENTO

sUbastor entre os melHores bares Do mUnDo!

A rede de alimentação rápida subway, associada ANR, anunciou uma parceria 
com a Coca-Cola para uma ação promocional com copos temáticos. Os clien-
tes que comprarem os combos do Beef Bacon Chipotle, Beef Cheddar Melt ou 
Beef Barbecue Bacon, vão ganhar um copo estilizado pelo restaurante em par-
ceria com a marca de bebidas. São quatro modelos diferentes para colecionar. 

“Estamos muito animados com esta parceria. Buscamos sempre trazer novida-
des aos nossos clientes e, por isso, esta ação promocional faz muito sentido. 
Acreditamos que fará muito sucesso”, diz Gabriel Ferrari, diretor de Marketing 
da Subway. A promoção é válida até o dia 6 de novembro ou enquanto dura-
rem os estoques.

A rede de fast-food especializada em frango frito Kfc, associada ANR, está ini-
ciando um agressivo plano de expansão no mercado brasileiro com o objetivo de 
abrir, até fim de 2027, 500 novas unidades nas principais capitais do país. Até o 
final deste ano, o KFC deve inaugurar 25 novos pontos, sendo 8 próprios, che-
gando aos mercados do Rio Grande do Sul, Curitiba e Brasília. No total, serão 
investidos R$ 40 milhões somente até dezembro na expansão da rede. “Para 
2019, nossa meta é de no mínimo mais 50 unidades”, afirma Ildefonso de Castro 
Deus, gerente geral de KFC no Brasil.

De acordo com o executivo, a expansão se dará, prioritariamente, via franquias. 
Além do formato atual de lojas em shopping centers com 60m², a rede vai apos-
tar em unidades de rua com 250 m² e serviço de delivery. A meta da rede é 
buscar investidores com capacidade gerencial e financeira para implantar pelo 
menos cinco unidades no período de três anos. “O KFC está aberto a novos 
grupos de investidores para o desenvolvimento da marca em diferentes regiões 

Pelo segundo ano consecutivo, o bar subAstor, associado ANR, e comandado 
pelo barman Fabio la Pietra, está entre os melhores bares do mundo. Na presti-
giada lista The World’s 50 Best Bars 2018, a casa aparece em 82º lugar, melhor 
colocada do que em 2017, quando ficou em 90º. Outros dois estabelecimentos 
brasileiros também estão na lista. 

“É bom saber que reconhecem o seu trabalho, o seu profissionalismo. É funda-
mental ter um ranking sobre nosso setor, pois mostra que é uma categoria que 
cresce mundialmente. Mas isso também implica em uma responsabilidade pro-
fissional cada vez maior e que deve começar, claro, no atendimento aos nossos 
clientes”, afirma Fabio.

do país. Além da nossa expertise no setor de franquias, acreditamos que a ex-
pansão agressiva se deve à ampla aceitação da rede, que é referência em frango 
frito no mundo”, destaca ele.
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“E-Social: Como atender as exigências dentro do 
prazo do seu restaurante” (2ª turma)

Explorando os conceitos de liderança da 
Disney (2ª parte)

 Bate-papo SuperBAC

Boas práticas para estoquistas de alimentos

dAtA WorKshop
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