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“O BRASIL É UM PAÍS MARAVILHOSO E COM MUITAS OPORTUNIDADES PARA

QUEM QUER EMPREENDER. O NOVO GOVERNO TERÁ GRANDES DESAFIOS”, DIZ
ALESSANDRO PEREIRA, DA REDE MANIA DE CHURRASCO

Uma rede de fast-food especializada em churrasco de primeira qualidade,

popular “o olho do dono é que engorda o boi”. As franquias também ajudam

vendido a preços que cabem no bolso. Foi com essa proposta que Alessan-

em uma expansão mais veloz, mantendo a qualidade. Somos muito rigorosos

dro Gonçalves Pereira, sócio-fundador da marca, inaugurou sua primeira

na escolha de nossos franqueados e, sem dúvidas, temos o melhor time do

unidade em 2001, dentro do Shopping Ibirapuera, apostando no conceito

Brasil. Realmente damos muito valor ao time que trabalha conosco e é graças

Buffet Express.

a eles que nossa rede segue crescendo.

Pouco mais de dez anos depois, em julho de 2012, os fundadores perceberam

Até o fim de 2018, o plano é chegar às 70 unidades e iniciar

que era hora de se reinventar. Amparados por pesquisas de mercado e diver-

as atividades em vários estados brasileiros. Quais são as

sos estudos, eles inauguraram a Mania de Churrasco Prime Steak House, novo

estratégias para cumprir esses objetivos?

modelo de negócio baseado em franquias, com atuação em praças de alimen-

Alessandro Pereira: Temos um lema e um compromisso interno que diz que

tação de shoppings centers.

queremos continuar crescendo, sim, mas não a qualquer custo. Somos muito
criteriosos na escolha de novos pontos comerciais e nas negociações de cus-

O conceito deu certo e se tornou um sucesso. Hoje, já são mais de 50 unida-

tos de ocupação. A ideia é que nossa rede passe dos 100 restaurantes ope-

des em operação em São Paulo – incluindo capital, Grande São Paulo e inte-

rando de maneira saudável e gerando resultados para nossos franqueados. O

rior –, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. Otimista, Alessandro falou com

objetivo é continuar investindo no time e levando o bom churrasco para novas

exclusividade ao Boletim da ANR e disse que acredita que ainda há muito es-

cidades e estados onde ainda não operamos. Temos muito potencial de cres-

paço para crescer no país. “Continuo animado e confiando no Brasil”, garante.

cimento e, graças ao nosso operador logístico e nossa estrutura de apoio aos

Confira a entrevista na íntegra.

restaurantes, estamos prontos para isso.

A Mania de Churrasco nasceu em 2001 com a premissa de

Qual

vender cortes de carnes nobres a preços competitivos. Em um

tem

sido

o

impacto

no

relacionamento

com

os

consumidores do programa de fidelidade no qual os clientes

momento delicado da economia brasileira, foi difícil manter

acumulam pontos e trocam por refeições? trouxe mais

essa estratégia?

clientes?

Alessandro Pereira: Sim, este sem dúvidas é um dos principais desafios da

Alessandro Pereira: Estamos testando alguns programas de fidelização e ainda

Mania de Churrasco. A ousadia de vender cortes de carnes nobres de extre-

é cedo para avaliar o impacto nas vendas. Mas acreditamos que o maior pro-

ma qualidade em praças de alimentação a preços muito competitivos. Com o

grama de fidelidade é atender muito bem e agradar nossos clientes entregando,

crescimento da rede, o aumento da escala e a implantação do operador logís-

todos os dias, um bom churrasco e uma excelente experiência. Temos um forte

tico – que centraliza todas as nossas compras e distribui os insumos para a

compromisso de entregar um produto de qualidade e um atendimento realmente

nossa rede –, temos conseguido importantes parcerias que possibilitam man-

diferenciado e cuidadoso para que o cliente queira voltar. Para isso, monitoramos

ter esta estratégia sem nunca abrir mão da qualidade. Mesmo assim, temos

e cuidamos do NPS (Net Promoter Score) de cada restaurante e respondemos a

um dos maiores, se não o maior, CMV (Custo da Mercadoria Vendida) entre as

todos os contatos efetuados via SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente).

operações da praça. Neste ano, devido à inflação dos alimentos, manter essa
equação tem sido um dos nossos maiores desafios.

Do ponto de vista de um gestor, quais são os principais
desafios que o novo governo terá para estimular a retomada

Em 2013, no início da crise, vocês optaram por franquias. A

do crescimento no Brasil?

escolha teve uma ligação direta com o momento do país?

Alessandro Pereira: O Brasil é um país maravilhoso e com muitas oportunida-

Como essas operações impactaram no desenvolvimento e na

des para quem quer empreender. O novo governo terá grandes desafios, pois a

expansão do negócio?

falta de confiança é enorme. Quem assumir terá que adotar medidas de auste-

Alessandro Pereira: Criamos em 2012 o conceito Prime Steak House, que

ridade fiscal e precisará unir a sociedade e a classe politica. Espero ainda que

opera em restaurantes a partir de 35 m², já pensando em expandir o modelo

haja uma redução na interferência do estado e uma melhor possibilidade para

pelo sistema de franquias. Nele, aplicamos uma série de aprendizados que vie-

as empresas trabalharem e gerarem renda. A meu ver, a reforma tributária é

ram com erros do passado. A escolha pelo modelo se deu porque acreditamos
muito que nosso negócio precisa da presença do “dono” na loja cuidando de

prioritária para isso. Continuo animado e confiando no Brasil. Estou certo que

todos os detalhes: da sua equipe ao atendimento aos clientes. Vale o ditado

aqui na Mania de Churrasco continuaremos a fazer a nossa parte.

RESTAURA RH

BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO NOS PROCESSOS DE RECURSOS HUMANOS
ENTRA EM DEBATE NO RESTAURA RH

Cléber Dias, gerente de Implantação e sócio-operador na Mania de Churrasco,

5

será um dos palestrantes do evento e irá trazer um case de sucesso realizado
na rede de franquias. “Trata-se de uma ferramenta de treinamento implantada
em nossos restaurantes que utiliza o formato de game. Cada colaborador tem
acesso a um link pessoal e participa de uma competição
que é dividida em três fases, sendo a última presencial”, explica. Outros dois especialistas também par-

Os colaboradores são o maior ativo de qualquer empresa. Quando eles estão

ticipam do painel.

motivados e confiantes no papel que exercem, desempenham melhor suas funções e, consequentemente, trazem mais benefícios para as companhias. Nesse

Marcado para o dia 8 de novembro, no Hotel

cenário, a área de Recursos Humanos acaba se tornando estratégica. Durante

Meliá Jardim Europa, em São Paulo, o Restau-

o evento pioneiro da ANR - o 5º RestauraRH - o segundo painel do dia irá mos-

raRH também irá abordar a automação nos pro-

trar que, na caminhada pelo engajamento, o RH pode aproveitar a tecnologia,

cessos de Recursos Humanos e o novo papel do

inserindo plataformas de treinamento online e até gamificação.

RH no mercado.

RESTAURA RH TÊM PREÇOS PROMOCIONAIS ATÉ QUINTA-FEIRA (11). INSCREVA-SE!

Associados e não associados têm condições especiais de pagamento. Confira:
As inscrições podem ser realizadas pelo link e o boleto para

ASSOCIADOS

NÃO ASSOCIADO

até dia 11/10

R$ 140

R$ 280

cadastrado. Em caso de dúvidas, entre em contato:

após 11/10

R$ 200

R$ 400

comunicacao@anrbrasil.org.br

pagamento será enviado em até dois dias úteis para o e-mail

WORKSHOP

SAIBA COMO OFERECER UM ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA, MANTER UMA
ROTINA DE PROCESSOS E TER UM FLUXO DE CAIXA SAUDÁVEL

No próximo dia 16 de outubro, a partir das 9h, a ANR apresenta, em parceria
com a SuperBAC, empresa de soluções em biotecnologia, o encontro “Tendências & Boas Práticas para Bares e Restaurantes”. Com palestrantes de peso,
Foto: Divulgação

o evento vai discutir como é possível unificar todas as necessidades do mercado
e, ainda assim, manter o desenvolvimento saudável do negócio. Confira a lista
de palestrantes:
Dirceu Barbano, ex-presidente da ANVISA
José Barattino, Chef do Eataly e do Homa Restaurante
Eliana Alvarenga, consultora técnica da ANR
Thales de Almeida, da SuperBAC.

Um excelente serviço em bares e restaurantes vai muito além da busca pelos
melhores ingredientes em pratos de tirar o fôlego. Diversos outros temas estão inseridos nesse contexto, que inclui a preocupação com o meio ambiente
e com processos rotineiros no dia a dia desses estabelecimentos ao redor do

O encontro gratuito será realizado na sede da ANR em São Paulo e as inscrições
para participação já estão abertas. Confirme sua presença agora mesmo pelo:

mundo. O grande desafio de quem está à frente dessas operações é conseguir

comunicacao@anrbrasil.org.br

reunir todos esses aspectos e ainda manter um fluxo de caixa saudável.

WORKSHOP II

CONCEITOS DA DISNEY AJUDAM GESTORES
A CONQUISTAR E FIDELIZAR CLIENTES

Foto: Divulgação

Encantar os clientes e despertar neles o desejo de voltar a viver aquela experiência. A Disney, maior empresa de entretenimento do mundo, é especialista
nesse quesito. O case de sucesso da companhia, que é globalmente reconhecida pelo excelente atendimento e alta taxa de fidelização dos consumidores,
é a base do workshop “Atendimento e fidelização dos clientes”, que acontece
nesta quarta-feira (10).
Direcionado para proprietários, gerentes e gestores de bares, restaurantes e
redes de alimentação, o conteúdo do encontro irá abordar iniciativas utilizadas
pela Disney que podem ser adotadas em qualquer companhia. São dicas sobre
liderança, gestão de pessoas, qualidade de serviços e fidelidade. O workshop
será apresentado por Flávia Campana Omori, psicóloga da USP com experiên-

O workshop acontece na sede da ANR, com duração de quatro horas. Para os

cia em Gestão Empresarial, Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, Gestão de

associados, o valor cobrado é de R$ 350, enquanto para não associados sai por

Qualidade e Excelência de Serviços há mais de 20 anos.

R$ 450. Para mais informações:

comunicacao@anrbrasil.org.br

GRUPOS DE TRABALHO

GT-TEC E GT-RH TÊM REUNIÕES NESTA SEMANA

A semana será agitada na ANR, com encontros de dois dos grupos de trabalho

da entidade, durante a nona reunião do ano. O grupo irá discutir o fornecimen-

da entidade. Na quarta-feira (10), a partir das 14h, os integrantes do GT-TEC se

to de refeições desvinculadas da remuneração, de acordo com a Reforma Tra-

reúnem para a sétima reunião do ano. Os destaques do dia serão as apresen-

balhista; esclarecer alguns pontos sobre o recente Termo Aditivo do Sinthoresp

tações das empresas Myleus e Ingredion, sócias-fornecedoras da ANR. Serão
discutidas também as sugestões para alterações da CVS 5, a legislação dos
canudos e assuntos gerais.

e as possibilidade de flexibilização de regras trabalhistas por meio de acordos
coletivos. A programação definitiva do 5º RestauraRH e as inscrições para associados também estão na pauta do dia. Para confirmar sua presença ou para

Na quinta-feira (11), a partir das 15h30, é a vez do GT-RH se encontrar na sede

mais informações, favor encaminhar um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

EXPANSÃO

BOB’S PLANEJA MAIS UMA UNIDADE NA CAPITAL PAULISTA

Foto: Divulgação

A rede Bob’s, associada ANR, organizou um evento em São Paulo para apresentar seus planos de expansão. O encontro reuniu empresários locais e possíveis interessados em abrir uma franquia do estabelecimento. “A empresa vinha
recebendo uma grande demanda nesse sentido. Optamos por promover essa
reunião para ser mais eficientes nesse retorno aos que nos procuraram”, explicou Marcello Farrel, diretor Geral da marca.
A cidade de São Paulo conta com 53 unidades Bob’s e espera abrir pelo menos
mais uma até o final do ano. Já no estado, a expectativa é inaugurar outras
quatro lojas. Ainda que o foco continue sendo a capital, municípios do interior,
com um mínimo de 100 mil habitantes, têm chamado atenção da rede, que
passa por uma completa reformulação. “Mudamos a comunicação, com foco
nos novos canais; agregamos mais valor aos produtos, com a criação de sanduíches premium; criamos um aplicativo, o primeiro a permitir uma transação
completa de compra e integrado com o programa de fidelidade da marca, entre
outras coisas”, afirma Farrel.

EXPANSÃO II

A 4ª UNIDADE DO OLIVE GARDEN DESEMBARCA EM CAMPINAS

O Olive Garden, rede de casual dining italiano e associado ANR, chegou a
Campinas. A nova unidade da marca é a quarta no país. Está instalada no
shopping Parque D. Pedro, em uma área de 970 m², com capacidade para 220
pessoas. O chef responsável pelo cardápio da casa é Leonardo Pimenta. Ele
trabalha em conjunto com o time global do Olive Garden para manter o padrão
dos pratos, que oferecem massas, carnes, frangos e frutos do mar.
Jerônimo Junior, diretor de Operações da International Meal Company (IMC),
Foto: Divulgação

empresa responsável pela gestão do Olive Garden no país, garante que os
projetos para abrir mais unidades estão saindo do papel. “A expansão da rede
segue com a inauguração, em breve, de uma unidade na Zona Leste de São
Paulo, no Shopping Aricanduva”, adianta. O Olive Garden já tem lojas no Morumbi Shopping (SP), Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) e no Shopping Center Norte (SP).

MARKETING

TACO BELL COMPLETA DOIS ANOS NO
BRASIL E LANÇA COPOS COLECIONÁVEIS EM
PARCERIA COM A COCA-COLA

A Taco Bell, maior rede de fast-food especializada em culinária mexicana e associada ANR, fechou uma parceria com a Coca-Cola para comemorar os dois
anos do restaurante no Brasil. As duas empresas lançaram uma linha exclusi-

Foto: Divulgação

va de três copos colecionáveis, que personificam a cultura Live Más, filosofia
de vida baseada em uma vida mais leve e divertida. Explorando o universo da
Califórnia e todo o imaginário do cardápio Taco Bell, com burritos e tacos, as
ilustrações dos copos foram feitas pelo artista brasileiro Cusco Rebel.
Para conseguir um dos copos colecionáveis (550 ml) basta comprar um combo, e fazer um upgrade para Nachos Supreme ou Fries Supreme e bebida de
700 ml. A promoção vai até o dia 23 de outubro e é válida em todas as unidades da rede no país.

www.anrbrasil.org.br
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