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CONVERSA COM
O GESTOR

2019 DEVE SER MARCADO POR “MELHOR HUMOR E SEGURANÇA PARA INVESTIR”,
AFIRMA RODRIGO FRÓES, DO JAM

Formado em Administração pela FGV, com pós graduação em Harvard,

A vida, por princípio, é um eterno desequilíbrio. Vacas gordas e vacas magras

Rodrigo Fróes tinha o sonho de ter um restaurante japonês. Ainda muito

convivem no mesmo pasto, sendo certo que são as magras que nos inspiram

jovem, em 2000 ele resolveu colocar a ideia em prática junto com mais três

e nos movem a encontrar alternativas mais eficientes para manter o rebanho

sócios. Assim nascia o JAM, com unidades em São Paulo nos bairros Jardins

vivo. Não à toa, o ideograma chinês para crise é o mesmo para oportunidade.

e Itaim. Antes, porém, ele atuou como executivo em uma multinacional e

Neste sentido, passamos a enxergar a crise como aliada, obrigando-nos a

no mercado financeiro.

decidir entre a ordem ou o progresso, afinal, é só na bandeira nacional que

A casa foi criada com o conceito, que mantém até hoje, de ser mais que um

ambos convivem harmoniosamente juntos no mesmo tempo e espaço.

restaurante japonês. JAM, na verdade, é a sigla de “Japanese food, Arts &

QUAL É, NA SUA OPINIÃO, O PRINCIPAL DESAFIO NA GESTÃO DE

Music”. Desde o início, o restaurante sempre oferece música de qualidade ao

RESTAURANTE: A MOTIVAÇÃO DA EQUIPE, A QUESTÃO TRIBUTÁRIA

vivo para os clientes, além de quadros que podem ser comprados.

OU AS MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO?

Em entrevista ao Boletim ANR, Rodrigo disse que o maior desafio na área
de alimentação fora do lar é “decodificar a replicação do sucesso”. Mas ele
vai além. “Preocupa-me a nova geração que se mostra desejosa por mais
conquistas com menos entrega, o que obviamente não me parece possível
nem mesmo desejável”, diz. Perguntado sobre o que esperar de 2019, ele
responde com otimismo. “A expectativa é de um mercado competitivo que
urge pela profissionalização e eficiência, acompanhado de um melhor humor e
segurança que permitam um ambiente propício aos negócios”, afirma. Confira
abaixo a íntegra da entrevista.

Entendo que o maior desafio na área de restaurantes é decodificar a replicação
do sucesso, que na maioria das vezes se mostra um enigma indecifrável.
Quanto à motivação da equipe, preocupa-me a nova geração que se mostra
desejosa por mais conquistas com menos entrega, o que obviamente não me
parece possível nem mesmo desejável. Já as mudanças na legislação são uma
realidade não do setor, mas do Brasil, o que de alguma forma foi essencial
para a formação de um país empreendedor que sabe surfar qualquer onda.
Finalmente, as questões tributárias, ainda que elevadas, não são entraves ao
desenvolvimento do setor em função de suas alíquotas, mas sim em função de
sua complexidade e burocracia.

VOCÊS CHEGARAM AO MERCADO HÁ QUASE 20 ANOS, QUANDO AINDA
NÃO HAVIA UMA ONDA DE RESTAURANTES JAPONESES EM SÃO PAULO.
A QUE VOCÊ ATRIBUI A LONGEVIDADE DA CASA? AO FATOR DE TER
CHEGADO ANTES OU POR INOVAR NO CONCEITO DE UNIR COMIDA
JAPONESA COM MÚSICA E ARTE?
Acredito piamente que a longevidade de toda e qualquer empresa está muito
mais associada ao compromisso, transparência, ética e profissionalismo do que
qualquer outra vantagem transitória. Sabemos que a concorrência é crescente
e ágil no atendimento das lacunas de mercado, mas sofre desvantagem em
relação aos processos e valores que só se constroem e se consolidam com
dedicação, tempo e transpiração. Conceitos, produtos e serviços são passíveis
de cópia, mas valores e princípios requerem vivência prática que molda a cultura
da empresa, que é de fato a maior responsável pela longevidade e superação.
AO LONGO DESSE PERÍODO, VOCÊS ENFRENTARAM ALGUMAS CRISES
NA ECONOMIA E, APARENTEMENTE, ESTAMOS SAINDO DE OUTRA.
QUAL A RECEITA DO EQUILÍBRIO PARA ENFRENTAR CRISES E SAIR
ILESO DO PONTO DE VISTA DO NEGÓCIO?

VOCÊS TÊM DUAS CASAS EM SÃO PAULO LOCALIZADAS EM BAIRROS
DE ALTO PODER AQUISITIVO (JARDINS E ITAIM). HÁ PLANOS DE
EXPANSÃO PARA OUTRAS CIDADES OU ESTADOS DENTRO DO MESMO
TARGET?
Na medida em que tomamos consciência da real atenção, responsabilidade,
afinco e proximidade necessária para gerir com qualidade um estabelecimento
de alimentação, entendemos que São Paulo deveria concentrar nossos maiores
esforços, o que culminou numa verticalização do grupo, que investiu numa
distribuidora de pescados com o propósito de garantir um fornecimento de
qualidade e segurança alimentar. Como resultado desse processo teremos uma
nova marca prevista para 2019.
QUAL SUA EXPECTATIVA PARA O MERCADO DE ALIMENTAÇÃO FORA
DO LAR NO PRÓXIMO ANO?
A expectativa é de um mercado competitivo que urge pela profissionalização
e eficiência, acompanhado de um melhor humor e segurança que permitam
um ambiente propício aos negócios e investimentos, mas com a certeza é o
trabalho que dignifica o sucesso.

RESTAURA RH

ENTENDA O IMPACTO DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NOS
RECURSOS HUMANOS DAS EMPRESAS

convite a uma discussão que abre a possibilidade
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de pensar sobre a difícil tarefa de adaptação às
novas realidades e construção de carreiras profissionais”, afirma Daniela.

O mercado muda a todo o momento. Novas tecnologias, novas ferramentas e

A palestrante destaca ainda a importância de even-

a nova forma de pensar das gerações impactam diretamente no ambiente e no

tos como o RestauraRH no setor. “O encontro tem

dia a dia do trabalho. Inserido nesse contexto de rápidas transformações está o

o papel de provocar a reflexão sobre questões atuais,

departamento de Recursos Humanos, que precisa se reinventar e se readaptar

compartilhando conhecimento. São questões muito rele-

de forma constante. O papel do RH nesse universo que não para nunca será

vantes nesse mundo tão acelerado em que vivemos, ajudan-

o tema central de painel com Daniela Benchimol, sócia diretora da Curadoria

do no entendimento de novas tendências”, afirma.

Divergente, e Elton Moraes, diretor de Clientes da Korn Ferry/Hay Group, durante o 5º RestauraRH, evento pioneiro do setor organizado pela ANR.

Marcado para o dia 8 de novembro, no Hotel Meliá Jardim Europa, em São
Paulo, o RestauraRH vai discutir entre outros temas a automação dos pro-

“As profissões, carreiras e as relações de trabalho mudaram, trazendo imensos

cessos de contratação de pessoas e o uso da gamificação no treinamento das

desafios e uma série de oportunidades. Preparar-se para essa nova realidade,

equipes. Quem ainda não fez a inscrição para acompanhar as palestras do

porém, é como se preparar para uma viagem surpresa. A palestra será um

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

A 5ª edição do RestauraRH conta com o patrocínio das empresas Kenoby (Platina), Alelo
(Ouro), CIEE (Ouro), Nube (Ouro) e Pattini (Prata).
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Participando do evento pela primeira vez, a Kenoby, plataforma de recrutamento e seleção,
acredita que o caminho para o desenvolvimento da área de Recursos Humanos passa por
encontros como este. “É preciso apoiar a inovação na área para continuarmos crescendo”,
afirma Felipe Sobral, head de Marketing da empresa.
Bruno Pattini, diretor Presidente da Pattini Seguros, uma das maiores corretoras do país,
concorda. “É fundamental acompanhar a maturação deste mercado, que está em constante

PATROCINADORES
DESTACAM IMPORTÂNCIA
DO ENCONTRO

evolução”, diz. Já Kelly Querido, gerente do Nube, empresa com foco na inserção de jovens
no primeiro emprego, reforça que, além de trazer benefícios para o mercado, o encontro
proporciona uma oportunidade única para exposição da marca e troca de experiências.
“Fazer parte do RestauraRH nos possibilita uma maior integração, ampliar conhecimento,
além da vivência com nossos clientes e futuros prospects”, diz.

LEGISLAÇÃO

CANUDOS DE PLÁSTICO SERÃO BANIDOS PELA
UNIÃO EUROPEIA ATÉ 2021

Na última quarta-feira (24), o Parlamento europeu aprovou uma lei para banir até

Municipal de Sorocaba, em São Paulo, onde conquistou a prorrogação de pra-

2021 diversos itens feitos de plástico, o que inclui cotonetes, talheres e canudinhos.

zo para aplicação da norma na cidade. A Câmara aprovou o PL de autoria do

De acordo com a lei, esses produtos contam com alternativas biodegradáveis que

vereador Fernando Dini (MDB,) que proíbe a utilização de canudos de plástico

podem ser utilizadas sem riscos de danos ao meio ambiente. A norma determina,

com três emendas. Uma delas estipula o prazo de agosto de 2019 para que os

ainda, que outros artigos que não possam ser substituídos, como potes de sorvete
e embalagens de sanduíches, tenham uma meta de redução de uso de 25%.

comerciantes se adaptem à Lei e para que ela passe a ter efeito. Outra amplia o
escopo dos materiais que poderiam substituir os tradicionais canudos plásticos.

A medida da UE vem ao encontro do que a ANR defende para o Brasil: prazo

Duas demandas pleiteadas pela associação.

para que a indústria possa se adaptar às mudanças para acabar com o uso dos

Em São Paulo, representantes da entidade estiveram reunidos na Câmara Mu-

canudos plásticos. A entidade, em conjunto com seus associados, tem monitorado diversos projetos sobre o tema no país. No Rio de Janeiro, primeira capital
brasileira a abolir o uso dos canudos, a norma foi sancionada em julho. Desde
então, outros municípios têm apresentado projetos similares.

nicipal para contribuir na discussão da pauta. Como resultado, deve ser aberta
uma audiência pública em novembro para definir abrangências e prazos de uma
possível lei na capital paulista. Uma das possibilidades, defendida pela ANR, é
a ampliação do escopo dos materiais que poderiam substituir os tradicionais

Recentemente, a associação levou sua posição aos vereadores da Câmara

canudos plásticos por outros materiais biodegradáveis.

GRUPO DE TRABALHO

GT-TI SE REÚNE NA ANR PARA
DISCUTIR CRIPTOMOEDAS
Na próxima terça-feira (30), o GT-TI tem encontro marcado na sede da ANR. O
principal tema da reunião, aberta para todos os associados, será criptomoedas. Na
ocasião, Fernando Furlan, presidente da Associação Brasileira de Criptomoedas
e Blockchain, fará uma apresentação especial, abordando as posições da Bacen,
Foto: Banco de imagem

Receita Federal e CVM em relação ao tema, além dos possíveis usos das bitcoins
e o comparativo entre transações com criptomoedas e cartões de crédito.
Para mais informações ou para confirmar sua presença no evento, favor enviar
um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

EVENTOS

GT-TRIBUTÁRIO E PLENÁRIA DISCUTEM ICMS E FLEXIBILIZAÇÃO TRABALHISTA

Foto: Banco de imagem

A quinta reunião do GT-Tributário em 2018, marcada para quarta-feira, 31
de outubro, vai abordar, entre outros temas, o status atual da Lei Complementar nº 160/17 e do Convênio ICMS nº 190/17. Durante o encontro serão
discutidas também suas implicações nos regimes especiais de ICMS para
restaurantes, o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, além dos Créditos
de PIS e COFINS sobre insumos.
No mesmo dia, às 15h, acontece a Reunião Plenária, pautada nas decisões
do STJ considerando crime a inadimplência de ICMS, problemas criminais na
aquisição de produtos de limpeza controlados, fornecimento de refeições e a
flexibilização de regras trabalhistas. Outros temas que serão tratados incluem
a aferição de balanças utilizadas por restaurantes pelo Inmetro, a decisão do
STF sobre terceirização e os núcleos de conciliação, além da quitação anual
prevista na Reforma Trabalhista e considerações sobre demissão voluntária.
Os encontros serão realizados na sede da ANR. Para confirmar sua presença,
basta enviar um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br

EXPANSÃO

CHURRASCARIA FOGO DE CHÃO FORTALECE EXPERIÊNCIA DO
HÓSPEDE AO PROPOR PARCERIA COM REDE DE HOTÉIS

Foto: Divulgação

A churrascaria Fogo de Chão, associada ANR, fechou uma parceria
com algumas redes de hotéis para potencializar a experiência do hóspede. A ideia é levar a esse público a gastronomia típica gaúcha aliada
a uma extensa carta de vinhos e cerveja, criando um momento único.
“Cada detalhe na Fogo de Chão relembra as origens gaúchas, desde o
preparo das carnes e do modo como elas são servidas diretamente do
espeto aos pratos, até a arquitetura peculiar de cada unidade”, explica
Cássio Alexandre da Silva, diretor de Operações da churrascaria. “E é
esse tipo singular de experiência que oferecemos aos hóspedes”, finaliza.
Criada em Porto Alegre (RS), há quase 40 anos, a churrascaria possui,
hoje, nove restaurantes nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro
e São Paulo, além de um no Distrito Federal, 39 nos Estados Unidos,
dois no México e dois no Oriente Médio.

www.anrbrasil.org.br

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

Em parceria com a SuperBAC, a ANR oferece um mês grátis de
tratamento preventivo nas caixas de gordura para todos os seus
associados. Interessados devem entrar em contato até o dia
30/11/2018 pelo e-mail agendamento@superbac.com.br.

