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conversa com
o gestor
Gil Leite, Chico Ferreira e Paulo Bitelman, sócios do Le Jazz

“NOSSO NEGÓCIO HOJE É MONTAR E ADMINISTRAR RESTAURANTES”,
DIZ CHICO FERREIRA, SÓCIO DO LE JAZZ

Três amigos de infância que transformaram o sonho de um restaurante au-

Chico Ferreira: Funciona como um pouco de tudo. A França é muito inspira-

toral em um grupo de sucesso. Chico Ferreira, Gil Leite e Paulo Bitelman

dora para nós. A oferta de restaurantes é muito vasta e temos sempre o que

sempre compartilharam o gosto por esportes e gastronomia. Em 2009, resol-

aprender. Além de comida, arquitetura e serviços, nós também reparamos como

veram transformar uma dessas paixões em profissão. Inauguraram o Le Jazz

eles trabalham em termos de brigada, carta de vinhos, e coisas do gênero.

Brasserie em um pequeno espaço na Rua dos Pinheiros. Era o começo de
uma trajetória de sucesso.

Com a crise, vocês sentiram uma queda no movimento? De
que forma esse período crítico tem impactado nos negócios?

Hoje, o grupo está à frente de quatro casas em São Paulo: três restaurantes
e um bar. São mais de 32 mil pessoas atendidas por mês e uma operação
que emprega cerca de 150 funcionários. O segredo? Receitas francesas de
excelência vendidas a um preço acessível. A França, aliás, é o cenário que
une todos os empreendimentos e seus sócios. As frequentes visitas ao país
europeu ajudam a manter o frescor dos cardápios e da carta de vinhos, além
de inspirar em novos modelos de serviço, desenvolvimento da brigada e até
na arquitetura.

Chico Ferreira: A crise, no final, foi boa para nós. Como dizem, “o sucesso
embriaga e a derrota nos faz crescer”. Crises sempre vão existir, e se olharmos com humildade, são ótimas oportunidades de melhorar. Não adianta
ficar só reclamando. Nós não sentimos muito em termos de movimento, mas
vimos nossos custos explodirem com as primeiras escaladas do dólar. Foi aí
que sentamos e olhamos com cuidado todos os nossos custos. Enxugamos
onde pudemos e, quando as coisas deram uma melhorada, já estávamos bem
melhor que antes.

Acostumados aos desafios, nem mesmo a situação delicada do país é capaz
de frear os sonhos do grupo, que ainda são muitos. Em conversa com o Boletim da ANR, Chico Ferreira deixou bem claro que a paixão deles é mesmo
montar e administrar restaurantes, construindo grandes equipes. Confira a
entrevista na íntegra.
O Le Jazz está no mercado há menos de dez anos. O que dife-

Como gestores, quais são os maiores desafios para manter
um empreendimento no Brasil hoje na área de alimentação
fora do lar?
Chico Ferreira: Acho que a concorrência. Tenho a impressão de que todo
mundo quer abrir um restaurante hoje em dia. Especialmente aqui em Pinheiros! Só no nosso quarteirão, já abriram uns oito! Nem todos sobrevivem. A

rencia a marca de outros concorrentes mais tradicionais?

oferta é muito maior que o número de clientes. Por isso, o gestor tem que

Qual a receita para conquistar o público?

se manter muito atento para ter sucesso em um ambiente tão competitivo.

Chico Ferreira: Acho que abrimos em um momento de transição da gastronomia paulistana. O modelo de restaurantes caros, com carrões estacionados
na porta, serviço inchado, estava saturado. Havia uma sensação de que comer
fora era muito caro e acho que abrimos exatamente querendo ser o oposto
disso. Nossa intenção era ser mais um bistrô, um restaurante descontraído do
dia a dia, oferecendo comida francesa de qualidade com preços convidativos.
No ano passado, vocês passaram uma temporada em Lyon, na

A marca tem planos de expansão para outras localidades?
Vocês pensam em atuar no modelo de franquias?
Chico Ferreira: Até hoje, nunca pensamos em franquias. A princípio, não
acredito que nosso modelo se encaixe nesse formato, apesar de ter pouco
conhecimento sobre franquias para opinar. Nosso negócio hoje é montar e
administrar restaurantes. E para mim o único jeito de fazer isso é construindo grandes equipes. É isso que mais gostamos de fazer e o que fazemos

França, para buscar inspirações. Esse tipo de estratégia é

melhor. É a partir disso que pautamos nosso crescimento. Por isso, acho que

válida apenas para a gastronomia ou vocês também buscam

a expansão é um processo natural, que ocorre conforme essa mão de obra

novos modelos de gestão?

vai crescendo e se desenvolvendo aqui dentro.

RESTAURA RH

COMO A IMPLANTAÇÃO DE UMA CULTURA INCLUSIVA PODE TRAZER
GANHOS PARA AS EMPRESAS?

5
Já está comprovado que companhias diversas e inclusivas geram resultados inovadores. Mas montar essas equipes cada vez mais heterogêneas e ainda garantir o
engajamento dos colaboradores é um dos principais desafios da área de recursos
humanos na atualidade. Como superar barreiras e implantar uma cultura inclusiva
para trazer ganhos para as empresas será o foco do terceiro painel do 5º RestauraRH, evento pioneiro da ANR.
Fabiana Soares, vice-presidente da ABRH-PE e coordenadora do Fórum Mulheres
na ONU, e Willian Luciano, gerente de Recursos Humanos do Arturito, sobem ao
palco do evento para reforçar a importância de um olhar atento ao tema. “Vou
dividir com o público a experiência de nosso restaurante com o programa ‘Cozinha
e Voz’, projeto que já conta com três turmas formadas com público LGBTQIA+,
colaboradores homens e mulheres trans”, adianta Willian.

Para ele, a inclusão não se restringe à contratação de
pessoas com deficiências físicas ou cognitivas. “Ser diverso engloba a inclusão de outros grupos vulneráveis, como refugiados, por exemplo. O mundo está
em constante evolução e a inclusão de minorias faz
parte de nosso dia a dia. Enquanto profissionais de
Recursos Humanos, precisamos ser agentes dessa
transformação”, completa.
Marcado para o dia 8 de novembro, no Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo, o RestauraRH também irá abordar o novo papel do RH no mercado, a automação dos processos
de contratação de pessoas e o uso da gamificação no treinamento das equipes.
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INSCRIÇÕES SEGUEM
ABERTAS!

ASSOCIADOS

NÃO ASSOCIADO

R$ 200

R$ 400

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo email:

Quem ainda não fez a inscrição para acompanhar

comunicacao@anrbrasil.org.br

as palestras do RestauraRH ainda tem tempo.
Acesse agora mesmo o link e participe!

LEGISLAÇÃO

LEI DOS CANUDOS: ANR CONQUISTA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA
APLICAÇÃO DE NORMA EM SOROCABA (SP)

A ANR, em conjunto com seus associados, tem monitorado diversos projetos

“Essa conquista mostra como o envolvimento da

sobre a lei dos canudos no país. Na última semana, a entidade conquistou uma

iniciativa privada com o poder público pode trazer

importante vitória nesse sentido. Em Sorocaba, interior de São Paulo, a câmara

benefícios duradouros tanto para o setor quanto

aprovou o PL de autoria do vereador Fernando Dini (MDB) que proíbe a utiliza-

para o consumidor final”, afirma Fernando de Pau-

ção de canudos de plástico em restaurantes, bares e similares com três emen-

la, diretor de Relações Governamentais do McDo-

das. Uma delas estipula o prazo de agosto de 2019 para que os comerciantes

nald’s, associado ANR e dos principais envolvidos

se adaptem à Lei e para que ela passe a ter efeito. Outra amplia o escopo dos

na questão da lei dos canudos junto à associação.

materiais que poderiam substituir os tradicionais canudos plásticos. Duas demandas pleiteadas pela associação.

De acordo com o executivo, a atuação da ANR junto ao poder público legitima as
necessidades do setor, respaldando uma visão sobre o sistema de alimentação

Foto: Banco de imagens

fora do lar como um todo e não apenas de um modelo único de serviço. O trabalho realizado em Sorocaba também vem se repetindo em outras localidades.
“Fizemos um mapeamento dos municípios e projetos de leis parecidos e estamos
tratando com as prefeituras, uma a uma, para que possam rever seus posicionamentos, aprovando projetos que possam refletir a realidade da economia e
também de sob os aspectos de sustentabilidade”, afirma Fernando.
Na cidade de São Paulo, diretores da entidade já estiveram reunidos na Câmara
Municipal para contribuir na discussão da pauta. Como resultado, foi agendada
uma audiência pública em novembro para definir abrangências e prazos de uma
possível lei na capital paulista.

E-SOCIAL

PRAZO DE ADESÃO AO E-SOCIAL É AMPLIADO PARA MICRO
E PEQUENAS EMPRESAS

Restaurantes e outros estabelecimentos que operem como micro e pequenas
empresas optantes do Simples Nacional, ganharam um prazo maior para aderir
ao eSocial. De acordo com o novo cronograma, publicado no Diário Oficial da
União no dia 5 de outubro, as empresas que se enquadrarem no regime do
Simples serão obrigadas a prestar informações a partir de janeiro de 2019.
O prazo para micro e pequenas empresas aderirem ao eSocial, que se encerraria
originalmente em julho, já havia sido prorrogado anteriormente para novembro.
A nota extensão de data atende a uma solicitação da Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomercio SP). De

O eSocial é uma plataforma que unifica eletronicamente as informações que

acordo com o órgão, a integração do novo sistema exige grande mudança

as empresas têm de prestar ao fisco sobre seus empregados e substituirá

na rotina das empresas, que precisam de um tempo maior para realizarem as

até 15 processos diferentes de prestação de informações ao governo, como

adaptações necessárias.

o Caged e o Rais.

RECONHECIMENTO
Foto: Ricardo D’Angelo

ALEX ATALA É ELEITO UM DOS MELHORES
CHEFS DO MUNDO PELO THE BEST CHEF
AWARDS 2018

O The Best Chef Awards 2018, um dos maiores prêmios de culinária do mundo, divulgou este mês uma seleta lista com os 300 melhores chefs de cozinha do planeta. Alex Atala foi o brasileiro mais bem colocado, aparecendo em sétimo lugar. É a
segunda vez consecutiva que o dono do D.O.M., associado da ANR, figura entre os
dez principais nomes do segmento. “É uma honra. Sou desde sempre um sonhador.
Atualmente, meu maior sonho é ver, a cada ano, mais esta nova geração de chefs
brasileiros ser reconhecida pelo trabalho incrível que vêm realizando”, publicou Atala
em seu Instagram.
Outros dois associados da entidade também aparecem na lista: Ivan Ralston, do
Tuju e Helena Rizzo, do Maní. Eles ocupam a 118º e 202º posições, respectivamente. “Acredito que este reconhecimento seja o resultado do trabalho que toda nossa
equipe desenvolve diariamente para celebrar a gastronomia paulistana, caracterizada por tantos encontros culturais. É emocionante ver essa diversidade sendo reconhecida”, afirmou Ralston.

MARKETING

CHIQUINHO SORVETES LANÇA NOVA CAMPANHA

A Chiquinho Sorvetes, maior rede de sorveterias do país e associada ANR,
acaba de lançar a campanha “Clássicos”, que traz as famosas sobremesas
Banana Split e Vaca-Preta em versões exclusivas da marca. A Banana Split
é uma mistura de banana, sorvete, coberturas e confeitos. Já a Vaca-Preta é
composta por sorvete com refrigerante de cola. Os produtos serão sazonais e
estarão disponíveis em todas as lojas de rede até o dia 04 de janeiro de 2019.
De acordo com Rízia Bernades, diretora de Marketing da Chiquinho, os produtos foram criados para relembrar bons momentos. “As releituras e variações
dessas sobremesas são diversas, mas optamos por manter a essência do ‘sabor de saudade’ que nos transporta para bons momentos. Tomá-los é reviver
por meio do paladar todos esses momentos”, conta.
Fotos: Divulgação
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