
BOLETIM INFORMATIVO
26 de novembro de 2018. Ano 10edição

479

www.anrbrasil.org.br

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

CONVERSA COM 
O GESTOR

Fo
to

: D
iv

ul
ga

çã
o

UMA INTUIÇÃO MUITO FORTE ME DAVA SEGURANÇA E NO FINAL EU SÓ TINHA 
DUAS OPÇÕES: OU DAVA CERTO OU DAVA CERTO, AFIRMA JUN SAKAMOTO

Um dos principais ícones do país na gastronomia japonesa, Jun Sakamoto per-
correu um longo caminho antes de se tornar referência de sucesso. Nascido e 
criado no interior de São Paulo, aos 19 anos resolveu dar uma guinada em sua 
vida. Arrumou as malas e partiu para Nova Iorque onde começou a trabalhar 
como ajudante de cozinha. 

A primeira profissão do estudante virou paixão. Com o passar dos anos, foi 
acumulando experiências fundamentais que o levaram a se tornar o renomado 
chef à frente de duas famosas casas em São Paulo: a premiada Jun Sakamoto, 
que leva seu próprio nome, e o Junji, instalado no Shopping Iguatemi. 

Mesmo passando a maior parte das últimas décadas dedicando-se aos restau-
rantes, Sakamoto confessa que cogitou ser fotógrafo, trabalhar com televisão 
e até ser arquiteto – tanto que se formou em arquitetura. Empreendedor nato, 
segue inovando na criação de seus pratos e na gestão dos negócios, encaran-
do todos os desafios como novos e bons aprendizados. Confira a entrevista 
na íntegra com o Chef.

VOCÊ COMEÇOU AOS 19 ANOS, COMO AJUDANTE DE COZINHA EM 
UM RESTAURANTE EM NOVA IORQUE. ATUAR NA ÁREA FOI OPÇÃO OU 
FALTA DE OPÇÃO? QUAL ERA SUA IDEIA INICIAL QUANDO RESOLVEU IR 
A NOVA IORQUE?
Jun Sakamoto: Minha viagem foi de férias. Eu fui convocado para o exército 
e tive que suspender os estudos naquele ano. Então, antes de servir, aprovei-
tei o tempo e consegui ficar lá cerca de 6 meses. Trabalhar em restaurante 
foi uma maneira de fazer um pouco de dinheiro pra comprar equipamentos de 
alpinismo, pagar aluguel e poder comer. Acabei me apaixonando pela arte do 
sushi, mas ainda não pensava que seria uma carreira a seguir.

O COMEÇO NO BRASIL SE DEU NO INÍCIO DOS ANOS 2000, AO ABRIR 
O JUN COM SUA ESPOSA. QUANDO VOCÊ TOMOU A DECISÃO DE 
EMPREENDER NO SETOR?
Jun Sakamoto: Foi quando minha relação com a minha então namorada ficou 
mais séria com o anúncio da gravidez da minha filha. Nesse momento, reuni 
toda a coleção de sonhos de como seria meu restaurante e comecei a colocar 
em prática. Uma intuição muito forte me dava segurança e no final eu só tinha 
duas opções: ou dava certo ou dava certo.

COM QUASE 20 ANOS COMO EMPREENDEDOR, QUAIS SERIAM, NA SUA 
OPINIÃO, AS PRINCIPAIS DIFICULDADES PARA GERIR UM NEGÓCIO 
NO BRASIL?
Jun Sakamoto: Dada a enorme e variada gama de exigências legais, a maior 

dificuldade é, sem dúvida, conseguir atender a todas elas, em seus prazos, 
detalhes e olhares diferentes de cada tipo de fiscalização. Tive sócios serís-
simos e nossa operação tinha que ser totalmente correta. Mas além de tudo 
ser extremamente burocrático, também há uma carga tributária gigantesca. 
Pagamos impostos para o Estado prover infraestrutura, segurança, educação 
e saúde. Mas no nosso ramo temos que custear segurança, principalmente 
equipamentos e vigilância. Nossos colaboradores chegam, em sua maioria, 
com baixíssimo grau de educação, demandando custos para adequá-los ao 
trabalho. Enfim, toda a carga tributária não serve para quase nada, fazendo o 
empresário arcar com os custos novamente. 

VOCÊ EMPREENDEU EM OUTROS NEGÓCIOS DE ALIMENTAÇÃO, COMO 
A HAMBURGUERIA NACIONAL QUE FECHOU E TAMBÉM FOI ESCOLHIDO 
PARA A CASA DO JAPÃO, NEGÓCIO QUE ESTÁ DEIXANDO ESSE ANO.
COMO GESTOR, O QUE DEU CERTO E O QUE VOCÊ MUDARIA EM CADA 
UM SE PUDESSE VOLTAR ATRÁS?
Jun Sakamoto: Sou muito positivo e considero que todos os negócios deram 
certo. Acho triste quem acha que o sucesso se resume em resultados finan-
ceiros. A Hamburgueria foi um sucesso por 10 anos, aprendi muito, fiz muitos 
amigos e vivi momentos preciosos. Esse foi meu maior lucro. Infelizmente a 
crise vivida pelo Brasil nos últimos anos levou, não só a minha empresa, mas 
também muitas outras, a fecharem as portas. Eu considero esse processo 
como um MBA da gestão no setor de alimentação fora do lar. Foi muito difícil 
e ainda está sendo, mas estou tirando muita sabedoria racional e emocional 
para superar todas as adversidades. A experiência na Japan House foi muito 
importante, mas houve mudança na condução administrativa por parte da em-
presa japonesa responsável pela gestão do espaço e assim nossa parceria ter-
minou. Em resumo, não faria nenhuma mudança. Sei hoje que outras decisões 
teriam me poupado dinheiro, mas não teria me trazido tanto conhecimento.

SÃO RAROS OS CHEFS BRASILEIROS COM TANTOS PRÊMIOS COMO OS 
QUE RECEBEU AO LONGO DE SUA TRAJETÓRIA. A FAMA VEM JUNTO 
COM MAIS NEGÓCIOS AO LONGO DA HISTÓRIA?
Jun Sakamoto: Vejo a fama como mais um ingrediente nos negócios. Quando 
você tem o luxo de alcançar uma projeção grande, temos que ter muito cui-
dado e administrar com bastante cautela, jamais deixar tomar conta do ego. 
É tão importante que pode ajudar muito, mas também pode destruir tudo. E 
a cultura brasileira está cada vez mais efêmera nessa questão. A fama não 
dura. É fogo de palha. O que realmente sustenta um negócio são o esforço, a 
inovação e a qualidade da gestão.

PESQUISA SALARIAL

PESQUISA SALARIAL DA ANR AVALIA 
REMUNERAÇÃO NO SETOR DE RESTAURANTES

A ANR, em parceria com a consultoria Korn Ferry, realizou o Estudo de Remuneração 

com 52 grupos empresariais, representando mais de 80 companhias. O levantamento 

pesquisou práticas e políticas de remuneração e benefícios considerando 87 cargos. Ao 

todo, 26.605 pessoas participaram da pesquisa entre julho e novembro de 2018.

Ao todo, 20% das empresas participantes, empregam até 1500 colaboradores. O 

faturamento médio anual da maior parte das companhias pesquisadas fica entre R$ 1 

milhão e 10 milhões, enquanto 12% faturam acima de R$ 50 milhões.

As áreas pesquisadas incluíram Compras, Cozinha, Delivery, Eventos e Expansão. Também 

foram analisadas as remunerações de profissionais do Financeiro, Manutenção, Marketing, 

Operações/Loja e Recursos Humanos. O estudo traz ainda dados sobre acordos coletivos 

dos sindicatos, políticas predominantes e revisões, além de remuneração variável, gorjeta, 

mix de remuneração e prevalência de benefícios.

GRUPO DE TRABALHO

É NESTA QUARTA-FEIRA! GT-CoM RECEBE EXECUTIVO DO LINKEDIN E 
MOSTRA COMO USAR A REDE PARA ALAVANCAR OS NEGÓCIOS

Quando surgiu, o LinkedIn tinha uma proposta bastante direta: ser uma rede de networking 

para conectar contratantes e profissionais de mercado. Hoje, com mais de 500 milhões de 

usuários, sendo cerca de 30 milhões somente no Brasil, a plataforma tem uma proposta 

muito mais ampla, oferecendo um ambiente repleto de oportunidades não só para as pes-

soas físicas, mas para marcas e empresas efetivarem suas ações de marketing e vendas, 

com foco total no crescimento dos negócios. 

Nesta quarta-feira (28), a partir das 10h, a ANR recebe no penúltimo GT-CoM do ano, Fabio 

Okino, responsável pela área de serviços do LinkedIn. No bate-papo com os associados, 

o executivo irá apresentar as principais soluções da ferramenta e como ela pode ajudar as 

companhias a fortalecerem sua imagem e ampliarem a geração de leads na rede. Okino 

também irá abordar a atual audiência da plataforma, trazendo informações sobre o com-

portamento desse público. 

Destinado aos gestores de restaurantes, profissionais de Comunicação e Marketing e de-

mais associados da ANR interessados no tema, o encontro está com as inscrições abertas 

pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou no telefone (11) 3083-1931. A participação é 

gratuita, mas as vagas são limitadas. Inscreva-se agora mesmo!
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GT-CoM | AGENDE-SE !

COMO AJUDAR AS EMPRESAS NO 
FORTALECIMENTO DE MARCA E GERAÇÃO 
DE LEADS NA PLATAFORMA

Palestra | Debate com Fabio Okino,
responsável pela área de serviços do LinkedIn

28/11
10h00

05/12
14h00

COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA 
DIGITAL MULTICANAL PARA ALAVANCAR 
OS NEGÓCIOS DOS RESTAURANTES

Palestra | Debate com Fábio Celeri,
executivo de Negócios do Google VAGAS

LIMITADAS!

FAÇA JÁ SUA

INSCRIÇÃO!

28/11
(QUARTA-FEIRA)

responsável pela área de 
serviços do LinkedIn

FABIO OKINO

Na quarta-feira, 5 de dezembro, o último GT-CoM do ano recebe Fábio Celeri, exe-

cutivo de Negócios do Google. A partir das 14h, o profissional da gigante de tec-

nologia se reúne com os associados para mostrar como é possível desenvolver uma 

estratégia digital multicanal para alavancar os negócios de bares e restaurantes. 

EM DEZEMBRO, VAI SER A VEZ DO 
EXECUTIVO DO GOOGLE NO GT-COMFo
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EXPANSÃO

GRUPO HABIB’S ANUNCIA INVESTIMENTO DE 
R$ 100 MILHÕES PARA ABERTURA DE NOVAS 

LOJAS EM 2019

O Grupo Habib’s, associado ANR e controlador da marca homônima, da rede 
de churrascarias Tendall e do Ragazzo, anunciou que investirá R$ 100 milhões 
na abertura de novas lojas em 2019. 

Segundo o presidente-executivo do Grupo, Mauro Saraiva, a projeção é inaugurar 
ao menos 125 pontos próprios. “Cem desses serão locais em modelo fast-food 
e os outros no formato tradicional”, conta Saraiva. Ainda de acordo com o 
executivo, grande parte das novas operações estarão situadas nas regiões Sul 
e Sudeste do país. 
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