edição
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CONVERSA COM
O GESTOR

“AS PESSOAS COMEÇARAM A VOLTAR A TER ESPERANÇA NA MELHORA DA
SITUAÇÃO”, DIZ JULIO LABATE, DA COMPONENTE HOLDING

Com investimentos diversificados em vários setores, a Componente Holding foi

COMO SE DÁ O PROCESSO DE TREINAMENTO DA EQUIPE?

criada em 2003 para administrar os negócios de João Paulo Diniz. A empresa

Julio Labate: Temos uma área de RH bastante atuante cuidando o tempo todo

está à frente de grandes negócios no segmento de esportes, sustentabilidade

de identificar oportunidades de desenvolvimento de competências no time.

e alta gastronomia. Acompanhando a trajetória da Componente desde o início,

Fazemos avaliações constantes de performance e satisfação e, buscamos

Julio Labate, sócio da empresa, reforça que o processo de gestão sempre foi

caso a caso, as soluções mais adequadas. Sabemos que é com o nosso

o segredo para se destacar em mercados tão variados.

pessoal que vamos buscar a diferenciação tão importante para a empresa,

No setor de alimentação fora do lar, as duas marcas comandadas pela holding
sobressaem no cenário nacional. O Ristorantino, que prioriza a cozinha
italiana e o atendimento de excelência, também está sob a batuta de Ricardo
Trevisani, que soma mais de 30 anos de experiência no ramo da gastronomia.
Já a Forneria conquista o público pelos sanduíches e paninis.

ainda mais em tempos difíceis e em um setor com tanta competição. Por isso,
a área de Recursos Humanos é um pilar estratégico para nossa companhia.
A MARCA MAIS TRADICIONAL DA COMPONENTE É A FORNERIA. COMO
MANTER A MARCA FORTE, ATRAINDO CLIENTES E AO MESMO TEMPO
TENDO QUE SUPERAR AS CRISES NA ECONOMIA?

Em entrevista ao Boletim da ANR, Labate, egresso do mercado financeiro,

Julio Labate: Na nossa visão, a recorrência na entrega de uma boa experiência

revelou os desafios de administrar negócios de alta gastronomia no país.

para nosso cliente faz com que nossa marca seja valorizada e reconhecida.

Segundo o executivo, não há espaço para acomodação, principalmente em um
Brasil que se recupera da crise e tem esperanças de um novo horizonte pela
frente. Confira o bate-papo na íntegra.

Em um setor volátil como é o dos restaurantes, nossas operações costumam
ser longevas, como é o caso da Forneria que tem 17 anos no mercado e ainda
opera muito bem. Isto é fruto, sem dúvida, do cuidado com a marca, mas

COMO O SETOR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR POSSUIU CARACTE-

também da preocupação que temos de que o negócio deve ser sustentável em

RÍSTICAS DIFERENTES DE OUTROS NEGÓCIOS QUE A EMPRESA ADMI-

todos os sentidos, inclusive financeiramente. Melhorar qualidade diminuindo

NISTRA, HÁ UMA GESTÃO ESPECÍFICA PARA OS RESTAURANTES?

margem é uma estratégia de vida curta. Ficamos felizes em ver nossas casas

Julio Labate: Sim. Sou sócio junto com o João Paulo Diniz da Componente Inves-

lotadas, mas alegria maior é quando olhamos o resultado na última linha

timentos, que tem em seu portfólio empresas de diversas áreas de negócios com

e ficamos com a certeza de que vamos seguir em frente dando empregos,

foco principal em esporte, saúde, bem-estar e gastronomia (restaurantes). Temos

recebendo bem nosso público e tendo retorno sobre o capital que investimos.

uma gestão à parte para os restaurantes, porque, além de possuir suas particularidades, são negócios nos quais temos – na maior parte dos casos – o controle

QUAL SUA PERSPECTIVA PARA O BRASIL DE 2019 NO CONTEXTO DA

e a gestão, o que não ocorre necessariamente nas outras empresas investidas.

ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR?

NO SEU ENTENDER, QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS DESAFIOS DE ADMINISTRAR RESTAURANTES HOJE NO BRASIL?
Julio Labate: Administrar restaurantes hoje no Brasil exige uma obsessão por efi-

Julio Labate: Passamos talvez a pior crise econômica que o Brasil já enfrentou.
Nós, que chegamos vivos até agora, estamos prontos para uma provável
retomada com nossas operações muito mais enxutas e eficientes. Foi uma fase
dolorida, mas extremamente rica em aprendizado. Acreditamos que, um novo

ciência na operação como um todo. Em um ambiente de negócios tão pouco ami-

clima começa a se instalar, as pessoas começaram a voltar a ter esperança

gável, fazer o óbvio não entrega resultado para retornar o investimento, isto faz

na melhora de sua situação. O novo presidente chega com o bônus da eleição

com que não haja espaço para acomodação. Todo dia pensamos em como melho-

para implantar as reformas necessárias e este será o cenário ideal para colocar

rar a experiência dos clientes e em como motivar nosso pessoal sem inflacionar os

em prática aquilo que sabemos fazer: empreender, criar valor, gerar empregos

custos mesmo quando os resultados estão bons. Isto exige criatividade, disciplina

e colher os frutos do nosso investimento. Que venha um final de ano e um

e muitas vezes coragem para mexer em “time que está ganhando”.

2019 muito melhor para todos nós!

RESTAURA RH

É NESTA QUINTA-FEIRA! RESTAURA RH DISCUTE O PAPEL DOS
RECURSOS HUMANOS NA ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Nesta quinta-feira (8), a partir das 9h, acontece o 5º RestauraRH, evento
pioneiro do setor de recursos humanos com foco na alimentação fora do

5

lar. O encontro, que reúne os principais especialistas do setor, irá abordar
a transformação digital e o novo papel do RH nesse cenário. As discussões
programadas para o dia envolvem temas como automação, inteligência
artificial, machine learning e gamificação.

PALESTRANTES
PAINÉIS
• A Inteligência Artificial
Aplicada ao RH;
• Como tornar mais atraente
seu treinamento;

Marcelo Abreu
Head de Produto
da Kenoby

Marcio Rodrigues
CEO da O Motor

Fabiana Soares
vice-presidente
da ABRH-PE

Willian Luciano
RH do Arturito

Trajano Leme
gerente de Auditoria
Interna e de Projetos
da Pernod Ricard

Cleber Dias
Sócio Operador do
Mania de Churrasco

Elton Moraes
diretor de Clientes da
Korn Ferry/Hay Group

Daniela Benchimol
sócia-diretora da
Curadoria Divergente

• Os ganhos com a cultura
inclusiva para a empresa;
• Qual o papel do RH em um
mundo em transformação.

Tayse Boletini
gerente de Treinamento
e Desenvolvimento do
The Fifties

Benchimol, palestrante do painel Qual o papel do RH em um mundo de trans-

luções inovadoras em tecnologia não é mais uma função exclusiva de IT. Os

formações, afirma que os encontros do RestauraRH geram um impacto muito

departamentos precisam estar atualizados sobre as novidades para capturar

grande na área de Recursos Humanos. “Eventos como este têm um papel mui-

oportunidade de evolução de seus negócios. O uso de Inteligência Artificial em

to importante em provocar a reflexão sobre questões atuais, compartilhamento

Recursos Humanos é um modelo que torna a experiência dos funcionários algo

conhecimento”, diz.

totalmente digital e enriquecedor”, afirma.

Já o palestrante do primeiro painel, Trajano Leme, reforça a necessidade de

O evento, que acontece no Hotel Meliá Jardim Europa, conta com o patrocínio

se trazer para debate a transformação digital. “Descobrir e implementar so-

das Kenoby (Platina), Alelo (Ouro), CIEE (Ouro), Nube (Ouro) e Pattini (Prata).

REUNIÃO PLENÁRIA

PLENÁRIA DA ANR DISCUTE PROBLEMAS CRIMINAIS
NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CONTROLADOS
Encontro também discutiu as recentes decisões do STJ sobre a inadimplência de
ICMS e a flexibilização de regras trabalhistas
A reunião plenária realizada na última quarta-feira (31) foi pautada por diversos

crime tipificado pelo artigo 56, da Lei 9.065/98, que proíbe o armazenamento de

assuntos jurídicos de interesse dos associados, explanados pelo consultor jurídi-

produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana.

co da entidade, Carlos Augusto Pinto Dias.

Outros temas abordados incluíram novas decisões do STJ envolvendo a inadim-

De início, o advogado da ANR chamou a atenção para os problemas de ordem
criminal que podem decorrer da aquisição de produtos de limpeza (desinfetantes, sabões líquidos, detergentes etc), que contenham em suas fórmulas substâncias controladas: “O armazenamento, guarda ou utilização de tais produtos

plência de ICMS, a terceirização, o fornecimento de refeições, os Núcleos de
Conciliação e a flexibilização de regras trabalhistas. O encontro também tratou
de temas como a Quitação Anual como instrumento previsto na Reforma Trabalhista, a aferição das balanças utilizadas por restaurantes feitas pelo Inmetro e

pelas empresas adquirentes, no caso os restaurantes, pode depender de licen-

considerações sobre demissão voluntária.

ciamento específico do Exército, da Polícia Federal ou da Polícia Civil. O motivo

Durante a plenária, o diretor executivo da ANR, Alberto Lyra, destacou o 5º

é porque alguns componentes presentes nesses produtos podem ser utilizados
para atividades criminosas, como refino de drogas ou a fabricação de explosivos”, disse. Segundo Carlos Augusto, sem as licenças, o restaurante ou similar
que armazena, guarda ou utiliza esses mesmos produtos incorre, em tese, no

M
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RestauraRH, que será realizado no dia 8 de novembro, e também a palestra
preparatória e divulgação da 4ª Pesquisa Salarial ANR, no dia 12 de novembro.
O diretor também deu as boas vindas aos novos associados Futuro Refeitório,
Toy Sushi e Biergarten, além da nova sócia fornecedora Ingredion.

TOY SUSHI

ACONTECE

ANVISA PUBLICA NOVA VERSÃO DE GUIA SOBRE PROGRAMA DE
CONTROLE DE ALERGÊNICOS

A ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) acaba

bre as melhores práticas com relação a procedimentos,

de publicar uma nova versão do Guia sobre Programa de

rotinas e métodos considerados adequados ao cumpri-

Controle de Alergênicos. Em vigor desde o último dia 19

mento de requisitos técnicos ou administrativos exigidos

de outubro, a edição revisada do material incluiu um novo

pela legislação.

item: a questão da rotulagem obrigatória dos principais

Além disso, busca fornecer recomendações às indús-

alimentos que causam alergia. “O Guia esclarece de forma

trias de alimentos e ao Sistema Nacional de Vigilância

clara como as indústrias deverão informar o consumidor

Sanitária (SNVS) sobre os principais aspectos a serem

quanto a presença de alergênicos nos produtos. Hoje, em

tratados em um Programa de Controle de Alergêni-

função do interesse dos consumidores, já temos associa-

cos (PCAL), um requisito para aplicação da Resolução

dos que informam a presença dos mesmos em seus itens”,

de Diretoria Colegiada (RDC) nº 26, de 2 de junho de

afirmou Eliana D’Alvarenga, consultora técnica da ANR.

2015, que dispõe sobre os requisitos para rotulagem

Com 23 páginas e dividido em 16 capítulos, o Guia tem

obrigatória dos principais alimentos que causam aler-

como objetivo expressar o entendimento da ANVISA so-

gias alimentares.
Foto: Divulgação

RECONHECIMENTO

ASSOCIADOS ANR ESTÃO ENTRE OS 50
MELHORES RESTAURANTES DA AMÉRICA LATINA
Foto: Divulgação

Com cerimônia realizada em Bogotá, na Colômbia, na última semana, a sexta
edição do prêmio “50 Best América Latina” apresentou os melhores estabelecimentos da região. Entre os vencedores, nove restaurantes brasileiros, incluindo três associados da ANR: D.O.M., Maní e Tuju.
O D.O.M., do Chef Alex Atala, teve a melhor colocação brasileira na lista - ficou em quinto lugar, atrás dos peruanos Maido (1º) e Central (2º); do mexicano
Pujol (3º); e do chileno Boragó (4º). Já o Maní, de Helena Rizzo, e o Tuju, de
Ivan Ralston, ficaram em 12º e 50º lugar, respectivamente.
A versão latino-americana do 50 Best Restaurants é publicada anualmente pela
William Reed Business Media. A lista é formulada a partir de uma votação com
júri composto por mais de 250 jornalistas e chefs da América Latina.

TECNOLOGIA

ROBÔS SUBSTITUEM CHEFS E GARÇONS EM PEQUIM

Foto: Divulgação

Uma rede de restaurantes de Pequim inaugurou na última semana uma unidade bastante diferente, com garçons e chefs robôs. A Haidilao, que ultrapassou os US$ 10 bi em valor de mercado, se associou à japonesa Panasonic
para abrir o “primeiro restaurante do mundo com uma cozinha totalmente
automatizada”. Recém-inaugurada, a loja apresenta sua tecnologia desde a
chegada dos visitantes.
Ao entrar no local, já é possível ver uma sala fria automatizada, onde filas
de braços robóticos preparam e entregam carne crua e legumes frescos de
acordo com as encomendas feitas por clientes por meio de um iPad em cada
mesa. Nenhuma pessoa está envolvida na preparação dos alimentos.

O Haidilao espera que a novidade traga uma redução de custos de mão de

Lá dentro, vários monitores nas paredes exibem informações importantes

obra e aumente a eficiência. “Idealmente, reduziremos o tamanho da equipe de

sobre o restaurante, como um inventário em tempo real de cada prato, in-

170 para cerca de 130 pessoas”, disse Shao Zhidong, chief information officer

cluindo os intens prestes a vencer. No salão, seis robôs entregam a comida,

da rede. A Haidilao conta hoje com mais de 360 estabelecimentos em todo o

enquanto outros quatro estão encarregados de buscar as bandejas usadas.

mundo, inclusive no Japão, nos EUA e em Taiwan.

CENÁRIO GLOBAL

APLICATIVOS DE DELIVERY ALTERAM
DINÂMICA DOS ESTABELECIMENTOS NOS EUA
Estabelecimentos vazios, mas vendas em alta. A cena tem se repetido em dezenas de bares e restaurantes dos Estados Unidos. Um fenômeno explicado
pelo crescimento dos aplicativos de delivery, que estão revolucionando o mercado de comida não somente na América, mas no mundo inteiro. Nos últimos
três anos, o número de downloads de apps de entrega de alimentos aumentou
380%, segundo a App Annie, companhia de informações de mercado. Já a empresa de pesquisa Cowen and Co. prevê que as vendas de delivery, somente
nos EUA, vão aumentar em média 12% ao ano, para US$ 76 bilhões, nos próximos quatro anos.

Foto: Banco de imagem

Com a mudança no padrão de consumo, alguns donos de estabelecimentos
estão transformando seus espaços. Agora, eles alugam apenas áreas para a
cozinha e focam na logística das entregas. São os chamados restaurantes virtuais ou cozinhas na nuvem. Neles, não há salas de jantar ou garçons. Suas
refeições são vendidas pela internet e por aplicativos móveis.

www.anrbrasil.org.br
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