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Juscelino Pereira

conversa
com gestor
“As pessoas não entendem que o restaurante é uma empresa
como outra qualquer”

A

história de amor do restaurateur Juscelino Pereira com a gastronomia

de 2004, pois tinha o sonho de seguir o ensinamento de meu avô e ter meu

começou bem antes do Piselli, seu restaurante nos Jardins, em São Pau-

próprio negócio. A culinária da casa traz as receitas clássicas da Itália com

lo, abrir as portas. O primeiro contato com os alimentos foi ainda em sua cida-

inspirações da região do Piemonte e todos os pratos são decorados com uma

de natal, Joanópolis, no interior do estado, quando decidiu plantar ervilhas. A

ervilha – é a homenagem que fazemos à leguminosa que deu início a história

empreitada, que começou dando muito certo, acabou desandando. Chateado

que agora dividimos, felizes, com os nossos clientes.

com a perda nos negócios, Juscelino resolveu que era hora de se reinventar:
Em sua opinião, o que de mais importante como empregado o sr. levou

arrumou as malas e mudou-se para a capital paulista.
Apaixonado pela boa mesa, trabalhou de garçom a sommelier, até geren-

para a experiência de gestor?

ciar os melhores restaurantes da cidade. Logo surgiu a ideia de ter seu pró-

Juscelino Pereira: Eu sempre fui muito estudioso, observador e curioso.

prio negócio. Conhecendo todas as áreas do setor de alimentação fora do lar,

Quando eu era empregado, eu percorria todos os departamentos da empre-

somado ao olhar atento e curioso, Juscelino se arriscou na missão e abriu seu

sa: atendimento, salão, cozinha, bar, administrativo e sempre conversando

próprio restaraunte, que rapidamente conquistou sucesso de crítica e público.

com todo mundo. Quando eu assumi um cargo maior na gerência, fui apren-

Atender bem para encantar o cliente é o mantra da equipe. Quase 15 anos

dendo o que fazia cada uma das áreas e o quão importante era a gestão de

depois, o executivo está à frente não só do tradicional restaurante, como de

RH, compras e, principalmente, a financeira e a administrativa. Eu assimilei

uma holding própria de estabelecimentos, a Hervilha, que inclui marcas para

isso muito bem e também fui lendo artigos, revistas, matérias de jornais e

atender outros públicos e tickets médios. Confira a entrevista abaixo:

assistindo vídeos no YouTube sobre contabilidade, o que é resultado, o que
é DRE para aplicar no meu negócio, entre outras coisas.

O sr. tem uma trajetória notável no mercado de alimentação fora do lar. O
que o levou a trocar de lado do balcão em sua carreira?

O que esperar de 2019 para o setor?

Juscelino Pereira: Pelo sangue empreendedor que eu tenho, eu nunca deixei

Juscelino Pereira: Nós conseguimos uma coisa muito importante e acho que

e nunca deixarei de empreender. Há alguns anos, eu me envolvi com um grupo

inédita: em meio à crise, a partir de 2016, começamos a montar as novas mar-

de restaurantes e aprendi o que é construir marcas. Foi ali que descobri o que é

cas, inauguramos duas em 2017 e uma em 2018. Isso foi uma conquista muito

uma holding e gestão. Nesse momento também nasceu a vontade de ter minha

grande, porque enquanto muitos estavam definhando, nós estávamos crescen-

própria holding. O Piselli, meu primeiro restaurante, já havia se tornado uma

do, criando novos negócios e gerando empregos. Nós fizemos isso com toda a

marca nobre de ticket médio alto, por isso surgiu o desejo de criar novas casas

dificuldade de mercado, já sabendo que não ganhariamos dinheiro, que íamos

que pudessem atender outras demandas. Eu tinha algumas ideias na gaveta,

perder um pouquinho em alguns meses, empatar, ficar no negativo um período,

como o Del Plin, uma evolução de um bistrô que criei uma vez e não deu certo.

mas sabíamos que era um investimento. Nós queríamos plantar sementes para

Tinha também uma cantina em Barueri que acabou não sendo muito legal, mas

o futuro. Para 2019, acreditamos em uma pequena melhora no país. Estamos

que evoluiu e se transformou no Timo Cucina, uma trattoria italiana mais moder-

otimistas com o novo governo e temos a certeza de que a partir de 2020 o

na para o dia a dia. O Carbón, que era para ser um açougue com um empório

Brasil estará em outro patamar e os nossos projetos já estarão maduros e for-

e mesas, virou um restaurante com uma pegada um pouco espanhola. E o Plin,

talecidos para atender toda a demanda de mercado.

nosso bistrô franco-italiano. Com todas essas marcas, criamos, enfim, nossa
holding: a Hervilha com “h”. Ervilha por causa do Piselli e da minha história com

Com toda sua experiência, qual é, na sua opinião, o maior desafio da ges-

a leguminosa, e “h” de holding. Estamos há um ano montando todo o processo

tão de um restaurante?

de gestão e unificando a equipe em um escritório central.

Juscelino Pereira: Temos, hoje, ofertas muito boas de produtos importados e
nacionais. Não temos dificuldades com insumos. Já a mão de obra é sempre

De onde veio a ideia do Piselli?

desafiadora. As pessoas não entendem que um restaurante é uma empresa

Juscelino Pereira: Quando adolescente, eu decidi plantar ervilhas em Joanó-

como outra qualquer, que tem plano de carreira e benefícios positivos. Por isso,

polis, pequena cidade na Serra da Mantiqueira, onde nasci. Escolhi a ervilha

lidar com o pessoal no dia a dia é, ao mesmo tempo gostoso e muito desafia-

porque ela não existia na região e eu tinha certeza de que faria muito sucesso.

dor. Eu, particularmente, gosto de conversar, de falar, dar uma palavra amiga

Seria o início da minha vida de agricultor. Conforme a ervilha crescia, eu pla-

e gosto de investir em tecnologia e sistemas para entender melhor o perfil do

nejava o que fazer com os recursos que ganharia com a venda. Mas a planta-

nosso colaborador, suas ambições, o que ele espera do futuro. Felizmente,

ção não deu certo: as sementes eram de ervilha torta e não aquela em grãos, e

grande parte do pessoal veste a camisa da empresa e está com a gente há

deveriam ter sido colhidas antes. O desastre só foi descoberto no Ceasa, com

muitos anos. Somos muito gratos a essas pessoas. À parte disso, outro ponto

a venda já acertada e as ervilhas embarcadas no caminhão. Com a decepção

complicado na gestão são os tributos. Você tem que gastar uma fortuna por

da perda, eu me mudei para São Paulo no final de semana seguinte. Comecei

ano com contadores e advogados. E, às vezes, ainda fica um pouco inseguro.

a trabalhar em restaurantes, primeiro nos mais simples, de bairro, aprendendo

A lei trabalhista ainda desfavorece muito os empresários. É tendenciosa, o que

o ofício de garçom. Depois me especializei como maître, sommelier e gerente

se torna uma pedra no sapato e desaponta todos do setor. Esse é o nosso

em casas renomadas da gastronomia paulistana. Até que abri o Piselli em julho

principal problema hoje.

INFORMATIVO

Novo decreto retoma regras sobre ICMS
diferido de pescados em São Paulo

O

decreto nº 63.886, de 4 de dezembro de 2018, retomou o entendimento

com pescados somente se aplicaria em relação ao imposto incidente sobre as

de que os restaurantes do estado de São Paulo são obrigados a recolher

operações de desembaraço de mercadorias importadas do exterior e de saída

o ICMS diferido dos pescados, além dos seus ICMS próprios relativos à saída

interna realizada por piscicultor ou pescador.

das refeições, segundo o Informativo Nº 003/2019, disponível na íntegra no

Com o novo decreto, o restaurante somente não será responsável
pelo recolhimento do ICMS diferido nos casos em que as saídas

site da ANR.
O decreto revogou o parágrafo único do art. 391 do Regula-

internas forem realizadas por estabelecimento que tenha como

mento do ICMS do Estado de São Paulo (RICMS), inicialmente

CNAE principal os códigos 1020-1/01 (Preservação de peixes,

acrescentado pelo Decreto nº 63.342, de 6 de abril de 2018,

crustáceos e moluscos) ou 1020-1/02 (Fabricação de conservas

que determinava que o diferimento do ICMS nas operações

de peixes, crustáceos e moluscos).

mercado

Importação de camarões é liberada no Brasil

A

flora brasileira careciam de provas robustas para afastar a legitimida-

importação de camarão marinho descascado e congelado do

de de planos de trabalho, notas técnicas, tratativas internacionais

Equador, que havia sido suspensa por decisão liminar da mi-

nistra Cármen Lúcia em maio de 2018, foi liberada pelo presidente

bilaterais e o acordo firmado entre Brasil e o Equador no âmbito

do Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Dias Toffoli.

da Organização Mundial do Comércio (OMC), que envolveram a
importação do produto.

Em despacho assinado no final de dezembro, o ministro des-

De acordo com o ministro, o TRF-1 determinou que a importação

tacou que os patógenos supostamente presentes nos camarões da

seja realizada com base nos requisitos estabelecidos na Instrução Nor-

espécie Litopenaeus vannamei do Equador são “inofensivos à saúde
humana”. Toffoli chegou a citar informações trazidas pela Advocacia-

mativa 14/2010, e em conformidade com estudos zoossanitários periciados

Geral da União (AGU), concluindo que os riscos alegados à fauna e

pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

legislação

Cardápios em braile serão obrigatórios em
bares, hotéis e restaurantes do estado do Ceará
Foto: Banco de imagem

P

or determinação prevista na Lei nº 16.712, assinada pelo governador do
Ceará, Camilo Santana (PT), restaurantes, bares e hotéis do estado terão

de dispor de cardápios escritos em braile (sistema de escrita tátil para pessoas
cegas ou com baixa visão). O prazo para adequação à norma é de 120 dias, a
contar de 1º de janeiro de 2019.
Para efeitos da nova lei, consideram-se como cardápios, menus e outros
meios informativos encarte, folders e folhetins que contenham o rol de
produtos oferecidos aos clientes do estabelecimento. O texto informa ainda
que o cliente que observar o não cumprimento da norma deverá recorrer ao
Ministério Público Estadual (MP) ou ao Departamento Municipal de Proteção
e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).
A ANR apoia medidas que promovam a acessibilidade e independência de
pessoas que possuem deficiência visual. A entidade possui, desde 2010, uma
parceria com a Fundação Dorina Nowill para Cegos, que produz livros em braile.
Além de elaborar cardápios em braile com desconto para os associados, são
realizados treinamentos e capacitação de funcionários nos estabelecimentos.

vitória

Tribunal de justiça da Paraíba
derruba norma que obrigava
registro de condutor de
motocicletas para entregas

O

Tribunal de Justiça da Paraíba acatou a solicitação da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA) e julgou inconstitucional a

Lei Paraibana nº 11.089, de março de 2018, que obrigava empresas que utilizam
motocicletas para entregas a registrarem o nome, o tipo sanguíneo e o fator
RH do condutor do veículo nos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).
Segundo o Poder Judiciário do Estado da Paraíba, a lei é inconstitucional
porque os estados não têm competência para legislar sobre Direito do Trabalho. A norma, suspensa oficialmente em 29 de dezembro, também desrespeitava o princípio da livre iniciativa e instalava uma situação de desiquilíbrio
concorrencial em relação aos restaurantes, bares e similares estabelecidos em
outras localidades.
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NOVO ASSOCIADO

ANR dá boas-vindas ao era uma
vez um chalezinho

L

ugar ideal para quem procura por um jantar romântico, o Era Uma Vez

“Esperamos estar atualizados sobre qualquer informação que possa ser útil,

um Chalezinho é o mais novo associado ANR. “A entidade é muito pro-

além de aprender com experiências de outros empresários e aproveitar os vários

fissional e busca continuamente melhorias para o setor de alimentação fora

grupos de discussões para melhorar cada vez mais”, complementa Marcellini.

do lar. Participar de uma associação que ‘briga’ pelo nosso ramo e poder ter
Foto: Divulgação

contato com colegas do setor é fundamental para fomentar a troca de ideias
e experiências”, afirma Antônio Marcellini, um dos sócios do estabelecimento.
Inspirado nos chalés e casas de montanha da Suíça e da França, o restaurante possui em seu cardápio as mais variadas opções de fondues salgados
e doces, dos quais se destacam o de Black Angus, Queijo Original e Nutella.
O estabelecimento, que possui o prato de origem francesa como carro-chefe,
ainda oferece diversas entradas, carnes e massas.

SÓCIA-FORNECEDORA

Pattini seguros traz condições
especiais para associados

A

Pattini Seguros, uma das maiores corretoras do país, é sóciafornecedora da ANR. Associados da entidade podem receber,

Pattini Seguros adquiriu nos 35 anos de existência da empresa”, afirma
João Roberto, Consultor Corporativo da corretora.

com apenas uma ligação e de forma personalizada, cotações das

A Pattini identifica as necessidades de cada companhia an-

principais seguradoras do mercado. Entre os produtos oferecidos

tes de apresentar uma proposta sob medida. “Nossa equipe con-

estão Seguros Patrimoniais, Vida, Saúde e Automóvel, todos

ta com mais de 40 colaboradores à disposição dos associados

com condições especiais e exclusivas.

ANR, com o objetivo de prestar informações, esclarecer dúvidas

“Nosso propósito é oferecer um atendimento de qualidade,

e solucionar problemas relacionados ao setor de seguros”, con-

rápido e eficaz, contemplando todo o know-how e expertise que a

clui Roberto.

www.anrbrasil.org.br
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