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SYLVIO LAZZARINI

CONVERSA
COM O GESTOR
“Empresários do setor devem se preparar para uma recuperação
do consumo, graças à retomada da atividade econômica”

O

Brasil, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvol-

Existe a intenção de, em curto ou médio prazos, abrir mais lojas ou novas

vimento Econômico (OCDE), é um dos lugares onde mais se consome

unidades de negócios?

carne no mundo, ocupando a sexta colocação do ranking global da entidade.

Sylvio Lazzarini: Sim. Acabamos de abrir o La Griglia. Está localizado no 3º

Compreendendo esse cenário, e sendo também um apaixonado por carnes,

piso do shopping Bourbon, dentro da Livraria Cultura. Trata-se de um restau-

o empresário e empreendedor Sylvio Lazzarini inaugurou em 1996 a churras-

rante especializado em grelhados de carnes bovinas, aves, peixes e frutos do

caria Varanda (aberta na época como Varanda Grill), um restaurante com a

mar. Esse modelo será, sim, alvo de expansão em todo Brasil.

premissa de trabalhar com matérias-primas de alta qualidade, selecionadas
Quais são as perspectivas da marca para 2019?

desde a origem.
Considerado um dos maiores especialistas em carnes do Brasil, Lazzarini

Sylvio Lazzarini: O Varanda deve se estabilizar nas três casas em São Paulo. Já a

viu o estabelecimento se transformar em uma das casas de maior sucesso de

Intermezzo Distribuidora, segue com foco em restaurantes que buscam carnes de ori-

São Paulo. Essa conquista se deu graças à plena dedicação do proprietário e a

gem controlada e consumidores; e o La Griglia buscando espaço em shoppings centers.

uma equipe altamente engajada. Mais de vinte anos depois da primeira empreitada, o empresário mantêm três casas da marca, além de outros negócios no

Em sua visão, quais serão as tendências para este ano, tanto em termos

ramo da alimentação fora do lar, todos relacionados às carnes. Mas Lazzarini

de menu como de novidades para atrair e fidelizar clientes?

não pretende parar por aí e já faz planos para expandir os negócios. Confira a

Sylvio Lazzarini: Os empresários do setor devem se preparar para uma recupe-

entrevista abaixo:

ração do consumo, que será possível graças à retomada da atividade econômica.

No início, o sr. defendia que o Varanda seria um restaurante de uma única
casa. Quando e por que a marca começou sua expansão?
Sylvio Lazzarini: Na verdade, eu sempre afirmei que o Varanda jamais seria
uma rede. Isto é diferente. Não há espaço no mercado brasileiro para implementar uma expansão em um modelo de negócio como o nosso.

Precisam também levar em conta a recuperação do preço – que fatalmente virá
–, de alguns cortes nobres bovinos, como o filé mignon. É fato que os frigoríficos
brasileiros vão adotar uma postura mais agressiva com as exportações. A nova
política de comércio exterior, pelo que se vê nas primeiras medidas do governo
Bolsonaro, terá foco na busca de mercados da CEE e Ásia, mercados mais exigentes em qualidade, mas que pagam, também, preços melhores.

Como surgiu a ideia do Varanda Gourmet? Quais são os diferenciais?
Sylvio Lazzarini: O Varanda Gourmet está mudando de nome para Intermezzo
Empório e Rotisserie, com foco na distribuição de carnes especiais que fazem
parte do esquema de produção controlada da empresa. São novilhos angus
(puros e cruzados), sob supervisão e controle da ABA – Associação Brasileira
do Angus. Todas as carnes vendidas com selo de qualidade.

Quais os principais desafios para inovar no ramo da alimentação fora do
lar no Brasil?
Sylvio Lazzarini: No ramo de carnes, o principal desafio é sair da mesmice, do
medalhão de filé ao molho tal. Eu penso que, no conjunto, melhorou muito a qualidade da carne brasileira, o que ajudou a aumentar a oferta de cortes que podem
ser agregados ao cardápio com vantagens competitivas em qualidade e preço.

LEGISLAÇÃO I

Nova lei obriga restaurantes e bares cariocas a fornecer
canudos biodegradáveis ou recicláveis aos clientes

U

ma nova norma sobre a utilização de canudos em

canudos “em nenhuma hipótese poderá ser plásti-

bares e restaurantes do Rio de Janeiro foi apro-

co”, e os estabelecimentos terão 120 dias, a contar

vada e publicada no Diário Oficial do Município no últi-

da data da publicação da lei, para se adequar. Após o

mo dia 9 de janeiro. A lei revoga a determinação anterior

prazo, o descumprimento da norma sujeitará os infra-

nº 6.384, de 04 de julho do ano passado. Promulgada pela

tores à pena de multa no valor de R$ 3 mil.

Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a nova lei 6.458 obri-

A ANR e o SindRio tiveram forte participação na

ga estabelecimentos de alimentação fora do lar autorizados

aprovação de uma nova norma. Representantes das en-

pela Prefeitura a usar e fornecer canudos fabricados exclusi-

tidades participaram de diversas audiências públicas e de

vamente com material biodegradável e/ou reciclável individual

discussões com o legislativo, executivo e outras associa-

e hermeticamente embalados com material semelhante.

ções importantes, para chegar a um consenso positivo para

De acordo com a nova regra, o material de fabricação dos

o mercado e para o meio ambiente.

LEGISLAÇÃO II

Nova portaria isenta produtos de
limpeza de fiscalização

U

ma nova portaria do Ministério da Segurança Pública estabeleceu novos
procedimentos para fiscalização por parte da Polícia Federal de produtos

químicos destinados à limpeza.
A Portaria nº 256, publicada no Diário Oficial, isenta de fiscalização e
necessidade de aquisição de licença substâncias ou preparações destinadas
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à higienização, à desinfecção ou à desinfestação domiciliar, em ambientes
coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água,
compreendendo inseticidas, raticidas, desinfetantes e detergentes.
Dessa forma, não serão mais considerados produtos químicos controlados
pela Policia Federal as substâncias destinadas à limpeza de restaurantes, tais
como desinfetantes e detergentes, ainda que adquiridos em grandes quantidades. Ainda sobre o tema, permanece em vigor a Portaria DPC nº 3/2008, que
estabelece os procedimentos de fiscalização e controle de produtos químicos
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo.

LEGISLAÇÃO III

Lei obriga reserva de lugares em restaurantes do MT para
idosos, gestantes e pessoas com deficiência

O

Diário Oficial do Estado do Mato Grosso da última terça-feira (15) publicou a lei nº 10.805, de autoria do deputado estadual Guilherme Maluf

(PSDB), que obriga bares, restaurantes e similares, a destinar preferencialmente no mínimo 5% dos seus assentos para pessoas com deficiência física,
idosos e gestantes. Os lugares deverão ser identificados por avisos ou alguma
característica que os diferencie daqueles destinados ao público em geral.
A nova norma também obriga os estabelecimentos a promover as adaptações necessárias para permitir o acesso de pessoas com deficiência, como
instalação de rampas e elevadores, portas com largura adequada para a passagem de cadeiras de rodas e aparelhos sanitários apropriados. O prazo para
promoção das mudanças é de 180 dias, sob pena de advertência e multa.

EVENTOS

SindRio tem palestras gratuitas sobre gorjeta, reforma
trabalhista e gestão tributária para restaurantes

O

Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio), parceiro

Nos dias 28 e 29 de janeiro, a entidade realiza workshops sobre gorjeta, reforma

ANR, terá dois eventos gratuitos para os gestores de bares e restaurantes.

trabalhista e gestão tributária no auditório do Sindicato, no Rio de Janeiro.

GESTÃO TRIBUTÁRIA PARA RESTAURANTES E BARES
Palestrantes: Eduardo Torreão e Rodolfo de Castro - ETC InfoFisco
Temas abordados: Riscos perante o fisco, cuidados no dia a dia, conceitos básicos para cálculos de tributos, sistemas de gerência tributária para restaurantes e bares e estudo de caso.
Dia: 28 de janeiro (segunda-feira)
Horário: 15h às 17h
Local: SindRio - Praça Olavo Bilac, n° 28 - 17ª andar Centro Rio de Janeiro
GORJETA E REFORMA TRABALHISTA
Palestrante: Paula Leonor Mendes Fernandes Rocha
Temas abordados: Importância dos acordos, formas de regularização, segurança jurídica e
muito mais.
Dia: 29 de janeiro (terça-feira)

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site:

Horário: 16h às 18h

www.sindrio.com.br

Local: SindRio - Praça Olavo Bilac, n° 28 - 17ª andar Centro Rio de Janeiro

AÇÃO DE MARKETING

Divino Fogão lança promoção
cinema grátis, em parceria
com a Ingresso.com

O

Divino Fogão, rede de franquias reconhecida pela comida da fazenda,
lança, em parceria com a Ingresso.com, a promoção Cinema Grátis, que

concederá vouchers de R$ 24 que podem ser trocados por ingressos de cinema.
Os clientes que optarem por adquirir um prato com 500g ou mais com cho-

pe Brahma de 500ml ganham o voucher que dá direito a um ingresso. A ação
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é válida até o dia 22 de março nas 185 unidades do Divino Fogão, espalhadas
pelas cinco regiões do Brasil. “Estamos otimistas com esta inicativa, pois todas
as lojas estão localizadas em shopping centers e os ingressos para o cinema
têm um apelo muito grande para o consumidor”, revela a gerente de Marketing
da rede, Michelle Castro.

NOVIDADES

Spoleto apresenta novas opções
de saladas para o verão
Foto: Divulgação

C

om o objetivo de oferecer uma experiência leve e saborosa para seus
clientes, a rede Spoleto, associada ANR, aproveita as altas temperaturas

do verão para apresentar o menu “As Levinhas”. O cardápio especial é formado por três saladas – Caesar, Parma Croc e a Búfala –, e dispõe de ingredientes diferenciados, como, por exemplo, mozzarella de búfala, croc de parmesão
e presunto de parma croc.
“A marca queria introduzir ingredientes que se conectassem com a rede
e com a tradição italiana, criando combinações diferenciadas. A expectativa é
consolidar nossa linha de saladas e democratizar itens como presunto de parma e mozzarela de búfala”, afirma Andrea de Sá Conceição, chef da Spoleto.
As novidades ficam disponíveis até o dia 15 de março, nos mais de 350 restaurantes da rede espalhados pelo país.

LANÇAMENTO

Bob’s traz a turma do Chaves na nova
campanha de Toy Arts

S

ucesso na TV brasileira há mais de 30 anos, a Turma do Chaves chega
ao Bob’s, associado ANR. Uma parceria inédita entre a rede, o SBT e o

Grupo Chespirito traz os principais personagens do programa para o combo,
composto de cheeseburger P, Bob’s Burger M ou franlitos 6 unidades + uma
separadamente por R$ 11,50 cada.
“Assim como o Bob’s, a Turma do Chaves atravessa gerações, sempre
com muito sucesso, atraindo novos fãs. Seus personagens carismáticos já fazem parte da cultura popular e, agora, também podem ser encontrados nas
nossas lojas”, afirma Carlos Pollhuber, diretor de Marketing do Bob’s.

www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br
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batata P + um refrigerante ou suco. As toy arts também podem ser compradas

