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“SE REINVENTAR É UM DOS SEGREDOS DO NEGÓCIO”,
AFIRMA FERNANDO OHTA, DO MORI OHTA SUSHI

Para uma ideia ganhar vida e se tornar um negócio de sucesso, é preciso 
uma visão certeira do empreendedor. Esse senso apurado não faltou para 
Fernando Ohta, sócio-fundador do Mori Ohta Sushi. A inspiração para abrir a 
primeira casa da rede surgiu em 2004. O ponto escolhido foi a rua da Conso-
lação, no bairro dos Jardins em São Paulo. Com poucos meses de abertura, 
o restaurante já mostrava que tinha potencial: eram mais de 300 clientes 
atendidos por dia. 

Sucesso de público e também da crítica, o Mori foi um dos pioneiros em lançar 
tendências no mercado, como a dos famosos festivais de sushi e sashimi para 
consumir à vontade. Com duas lojas em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, 
novas aberturas não estão nos planos para um futuro próximo. O foco da rede 
para 2019 será mesmo o delivery e a ampliação da atuação em eventos. 

A marca também sempre esteve um passo à frente da concorrência, apostan-
do em uma modernização constante. Ohta, que conversou com exclusividade 
com o Boletim da ANR, diz que se reinventar é o que garante o sucesso do 
negócio. Confira a entrevista na íntegra.

O MORI OHTA SUSHI CONQUISTOU UMA CLIENTELA FIEL E SE TORNOU 
UMA DAS CASAS MAIS CONCORRIDAS DA REGIÃO DOS JARDINS. 
QUAIS FORAM AS ESTRATÉGIAS IMPLANTADAS PARA ALCANÇAR ESSE 
SUCESSO?
Fernando Ohta: Quando começamos o Mori Ohta, há 15 anos, o mercado 
de restaurante japonês em São Paulo era muito escasso. Não havia muitas 
casas que trabalhavam com a mesma proposta que a nossa e, inclusive, fo-
mos um dos pioneiros na questão “Festival de Sushi e Sashimi à vontade”. 
Aos poucos, fomos aprimorando nosso principal produto, oferecendo uma 
qualidade diferenciada, além de ambiente único. 

EM 2011 VOCÊS PASSARAM POR UM REBRANDING, ADOTANDO NOVO 
LOGOTIPO E ASSINATURA. SE REINVENTAR CONSTANTEMENTE É O 
SEGREDO PARA SE MANTER EM DESTAQUE NO MERCADO?
Fernando Ohta: O principal motivo do novo logotipo e do acréscimo do 
“Ohta” foi diferenciar o nosso restaurante de outros “Moris” que existiam em 
São Paulo. Apesar de ter o mesmo nome, essas casas traziam propostas to-

talmente diferentes da nossa em relação à maneira de atender os clientes. 
Como a concorrência está cada vez maior, precisamos ter algo atraente e 
diferente. Com certeza, se reinventar é um dos segredos do negócio.

SOMENTE DEZ ANOS APÓS A INAUGURAÇÃO DA CASA, VOCÊS 
COMEÇARAM A EXPANDIR A MARCA. HÁ PREVISÃO DE NOVAS 
ABERTURAS EM 2018? COMO ESTÃO OS PROJETOS FUTUROS?
Fernando Ohta: No momento estamos com duas lojas em São Paulo e uma 
no Rio de Janeiro. Nosso principal projeto para 2019 é investir no mercado 
de delivery e eventos.

À FRENTE DO COMANDO DAS TRÊS CASAS, VOCÊ COORDENA TODOS 
OS COLABORADORES E PRECISA GARANTIR A MESMA EXCELÊNCIA 
NAS UNIDADES, MAS COM EXPERIÊNCIAS VARIADAS. QUAIS SÃO OS 
PRINCIPAIS DESAFIOS PARA MANTER UMA EQUIPE ENGAJADA E UM 
ATENDIMENTO UNIFICADO?
Fernando Ohta: O mercado em São Paulo é totalmente diferente do Rio 
de Janeiro, por exemplo. Quando começamos, tínhamos 30 funcionários. 
Hoje já são aproximadamente 150. Sempre fui a favor de investir em nossos 
colaboradores e dar a eles as melhores condições de trabalho, pois para ter 
uma equipe engajada, eles precisam estar felizes e se sentir valorizados. 
Estamos profissionalizando cada vez mais nosso departamento de Recursos 
Humanos, e melhorando nossos processos internos, desde o recrutamento 
até a demissão.

O BRASIL SEMPRE FOI CONSIDERADO UM PAÍS DE OPORTUNIDADES, 
COM BOAS PERSPECTIVAS PARA OS EMPREENDEDORES. VOCÊ ACHA 
QUE, AINDA HOJE, É POSSÍVEL ENCONTRAR UM NICHO DIFERENCIADO 
E ESTABELECER UM NEGÓCIO SUSTENTÁVEL?
Fernando Ohta: Hoje em dia está cada vez mais difícil ter um negócio pró-
prio no Brasil, principalmente no ramo de restaurantes. Muitos empreende-
dores não valorizam o segmento e acabam trabalhando na informalidade ou 
só por hobby. Infelizmente, nossa carga tributária também é muito grande, o 
que exige muito planejamento. O número de restaurantes que fecham é tão 
grande quanto a quantidade de estabelecimentos abertos, e a não profissio-
nalização acaba levando ao insucesso do negócio.

RESTAURA RH

PLATAFORMA DE ENSINO A DISTÂNCIA PODE SER CRIADA 
COM BUDGET ZERO

A internet trouxe para o dia a dia uma dezena de possibilidades, incluindo 
novas formas de aprendizado. Plataformas e-learning, de ensino a distância, 
ganharam espaço, inclusive dentro das empresas. No mercado corporativo, 
elas são utilizadas para o treinamento de funcionários e conseguem otimizar 
gastos de tempo e de recursos financeiros. Durante o 5º Restaura RH, evento 
pioneiro da ANR no setor, o EaD será tema de um dos painéis. Tayse Boletini, 
gerente de Treinamento e Desenvolvimento do The Fifties, vai apresentar o 
case de sucesso da marca, o Budget Zero.

Para o desenvolvimento de uma plataforma EaD, partindo de um Budget Zero, 
é necessário recorrer, ao máximo, às soluções “caseiras”. A procura inicial deve 

ser por uma plataforma de baixo custo que atenda às necessidades no quesito 
relatórios e monitoramento de conteúdo. “Qualquer ferramenta de ensino a 
distância oferece uma estrutura de cadastro e gerenciamen-
to, mas o conteúdo é de responsabilidade da empresa 
e isso envolve muitos custos por conta dos profissio-
nais”, explica Tayse.

Usando esses conceitos, o Fifties conseguiu imple-
mentar uma plataforma robusta e eficaz para treinar 
seus colaboradores, que utiliza um material dinâmi-
co e didático. “Criamos personagens que represen-
tam as diversas áreas de atuação dos profissionais na 
empresa e encaramos também o desafio de tornar o cur-
so atrativo e acessível para que até mesmo os funcionários 
com pouca alfabetização pudessem acessar. Ao dividir essa vivência, espero 
poder levar a ciência dos presentes mais uma possibilidade de difusão dos trei-
namentos corporativos dentro das organizações”, complementa. 

RESTAURA RH TERÁ SORTEIO DE BRINDES
Os participantes do 5º RestauraRH vão concorrer a alguns brindes dos patrocinadores do evento e também da própria ANR, 
que incluem cartão Alelo para consumo, seguro residencial da empresa Pattini, entre outros. Os sorteios vão ocorrer em dois 
momentos do dia, um após o almoço e outro no final das apresentações. 

EM PAUTA

ABNT PROMOVE CONSULTA PÚBLICA PARA REVISAR NORMA SOBRE 
VENTILAÇÃO DE COZINHAS

A 9ª Reunião/2018 da Comissão de Estudos de Sistemas de Exaustão para 
Cozinhas Comerciais e Industriais (ABNT/CE-055:002.002), realizada na 
primeira semana de outubro na Associação Brasileira de Ar Condicionado, 
Ventilação e Aquecimento (ABRAVA), analisou o projeto de revisão da ABNT 
NBR 14518, que aborda o sistema de ventilação para cozinhas profissionais. 

A norma estabelece os princípios gerais para projeto, instalação, operação e 
manutenção de sistemas de ventilação para cozinhas profissionais, com ênfase 
na segurança contra incêndios e controle ambiental. Atualmente, a regra 
define uma tabela que classifica e relaciona os equipamentos de acordo com 
os efluentes gerados. David Chamberlain, responsável pela Gestão de Projetos 
no Grupo Trigo, associado ANR; Alberto Lyra, diretor Executivo da entidade; e 
Eliana D. Alvarenga, consultora técnica da associação participaram do encontro. 

“Estruturamos uma proposta de atualização da norma e submetemos à análise 
da ANR, que prontamente envolveu seu corpo técnico e teve participação 
fundamental no 9°comitê, com todo seu respaldo técnico e institucional. 
O apoio fez com que a proposta apresentada pelo Grupo Trigo fosse 
amplamente debatida de maneira colaborativa com todos os participantes. 
Isso possibilitou alcançar um entendimento maior sobre os ajustes que 
deverão ser incorporados à proposta de revisão da referida norma, que será 
encaminhada para editoração da ABNT e posteriormente disponibilizada para 
consulta pública”, disse Chamberlain.

A proposta do Grupo Trigo, apoiada pela ANR, buscou evitar que uma série 
de equipamentos de exaustão até agora não necessários nas cozinhas de 
restaurantes passasse a ser exigida. A tese defendida pela associação é de 
que tanto o cliente como o profissional que atua nas cozinhas não podem 
correr riscos. Mas os restaurantes também não podem ser obrigados a instalar 
equipamentos que sejam superdimensionados para alguns ambientes ou 
funções, ou que não sejam realmente necessários.
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WORKSHOP

EVENTO NA ANR DISCUTE TENDÊNCIAS E BOAS 
PRÁTICAS PARA OS ESTABELECIMENTOS

Na última terça-feira (16), a ANR, em parceria com a Superbac, empresa espe-
cializada em biotecnologia, organizou um evento para discutir as tendências e 
boas práticas para bares e restaurantes. O encontro, direcionado para respon-
sáveis técnicos, gerentes e consultores de estabelecimentos, foi aberto pelo 
diretor Executivo da ANR, Alberto Lyra. Além disso, contou com palestras mi-
nistradas por importantes profissionais do setor, como Dirceu Barbano, ex-presi-
dente da ANVISA, José Barattino, chef do Eataly e Homa Restaurantes, Eliana 
Alvarenga, consultora técnica da ANR, Marcelo Politi, sócio fundador do Grupo 
Nove Eventos e Thales de Almeida, diretor de novos negócios SuperBAC.

No evento, a SuperBAC apresentou o Biocubo (foto), produto que trata a 
caixa de gordura dos estabelecimentos. “Queríamos fazer o evento para divul-
gar uma de nossas soluções para os associados da ANR. Com a presença de 
grandes nomes da gastronomia, conseguimos apresentar o tema de boas prá-
ticas em bares e restaurantes sob diferentes perspectivas, reunindo dezenas 
de profissionais do setor”, afirma Fernanda Ambrosino, integrante da área de 
Marketing da empresa.
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Mais um estado brasileiro sancionou lei para proibir o uso de canudos plásti-
cos. O governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, aprovou a norma 
que obriga restaurantes e bares da cidade a substituir as atuais versões dos 
canudos por opções biodegradáveis ou em papel. De acordo com o texto pu-
blicado no Diário Oficial, os comerciantes ficam autorizados a manter apenas 
uma reserva para uso específico de pessoas com deficiência.

Os estabelecimentos têm um prazo de 180 dias para se adaptar à nova lei. No 
caso de descumprimento, serão multados de acordo com o Código de Defesa 
do Consumidor.

A ANR irá atuar junto ao poder público local pleiteando um prazo maior para 
adequação, além do aceite de outros tipos de materiais. “O ideal seria um 
tempo maior para adaptação de todo o setor. Também há outra questão fun-
damental. Os fabricantes alegam que necessitam de bem mais tempo para 
produzir canudos biodegradáveis para atender as necessidades do mercado”, 
afirma Cristiano Melles, presidente da entidade.

Em setembro, a associação conquistou uma vitória nesse sentido no municí-
pio de Sorocaba (SP). A ANR também vem fazendo um forte trabalho com a 

O Giraffas, associado ANR, fechou uma parceria com a Nestlé para mais uma 
edição do Festival de Sobremesas. Dessa vez, o destaque do cardápio serão as 
opções com doce de Leite Moça, como o Grand Brownie, uma grande sobre-
mesa para consumir a dois. O doce estreia nas versões com calda de doce de 
Leite Moça Nestlé, calda de chocolate Nestlé, cubos de brownie, amendoim e 
casquinha do sabor de preferência do cliente.

Para Luciana Morais, diretora de Marketing do Grupo Giraffas, a parceria  com 
a Nestlé é muito positiva, já que agrega ainda mais qualidade para o cardápio 
da rede. “Estamos felizes com a iniciativa, que traz mais opções para o nosso 
consumidor”, comemora.

Câmara Municipal de São Paulo para contribuir na discussão da pauta sobre 
o tema. Como resultado, está prevista uma audiência pública em novembro, 
logo após as eleições presidenciais, para definir abrangências e prazos de uma 
possível lei na capital paulista.

LEGISLAÇÃO I

RIO GRANDE DO NORTE SANCIONA LEI QUE PROÍBE USO DE CANUDOS 
PLÁSTICOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
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EVENTO I

CENÁRIO SOBRE MERCADO DA PESCA E OPORTUNIDADES DE COMÉRCIO 
COM A NORUEGA SERÃO APRESENTADOS NA FIESP NO DIA 8/11

Uma oportunidade para reunir o setor regulado e órgãos fiscalizadores a fim 
de discutir as melhores práticas para garantia e manutenção da segurança dos 
alimentos. Esse foi o objetivo do Simpósio Gaúcho de Segurança Sanitária de 
Alimentos, realizado em Porto Alegre, na última quinta-feira (18). Reunindo 
profissionais, estudantes e empresários do setor de alimentação fora do lar, o 
encontro analisou e discutiu a gestão sanitária no comércio e na indústria de 
alimentos. Os palestrantes foram escolhidos pela representatividade no setor 
e compartilharam experiências em formato de painéis e mesa redonda. “A princi-

pal ideia do evento era 
tentar abordar a ques-
tão de segurança dos 
alimentos sobre o ponto 
de vista do setor regula-
do e dos órgãos de fis-
calização. Foi uma opor-
tunidade de estreitar a 
relação entre os seto-

res, entender quais são as dificulda-
des de ambas as partes para alinhar e 
aprimorar os trabalhos”, afirma Paula 
Rivas, chefe da Equipe de Vigilância 
de Alimentos (EVA) da Secretaria Mu-
nicipal de Saúde de Porto Alegre.

Durante o evento, que também contou com a participação da consultora téc-
nica da ANR Eliana D. Alvarenga, uma das principais dificuldades apresentadas 
pelos representantes do setor regulado foi a capacitação dos manipuladores 
dos alimentos. Para eles, montar equipes focadas em boas práticas e conscien-

tizar o time sobre a importância 
do tema é um desafio. “A presen-
ça da associação agregou muito 
nesse sentido. A Eliana fez alguns 
questionamentos bem pertinentes 
que motivaram algumas discus-
sões positivas”, diz Paula.
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EVENTO II

II ENCONTRO NORUEGA-BRASIL DE AQUICULTURA BUSCA PROMOVER GERAÇÃO 
DE NEGÓCIOS ENTRE OS PAÍSES

LANÇAMENTO

GIRAFFAS LANÇA FESTIVAL DE SOBREMESAS 
EM PARCERIA COM A NESTLÉ

Os associados da ANR que desejam entender melhor os mercados da pesca 
brasileiro e norueguês, além de participar de uma rodada de negócios com em-
presários desse setor do país europeu, podem se inscrever gratuitamente para 
o II Encontro Noruega-Brasil de Aquicultura. O evento, iniciativa da Associação 
Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR) e da Innovation Norway, acontece no dia 
8 de novembro, das 9h e 18h, na sede da Fiesp, em São Paulo.

A ideia é estreitar o relacionamento e estimular a geração de parcerias entre as 
empresas dos dois países. A agenda completa pode ser encontrada neste link. 
Para participar basta se inscrever pelo e-mail:

compesca@fiesp.com.br


