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CONVERSA 
COM O GESTOR

JEAN CARLO VENDRAMINI

“Planejamos a nossa expansão de maneira 
cuidadosa e criteriosa”

C om belos pontos turísticos e um ar tipicamente alemão, Joinville, maior 
cidade de Santa Catarina, é também point gastronômico. Entre os carros-

chefes do município, está uma charmosa choperia que rapidamente se tornou 
referência de comer e beber bem na região, o Biergarten. Aberto em 2001, o 
local oferece um menu que aposta na cozinha internacional e em uma variada 
carta de chopes, cervejas e drinques. A casa recebe desde almoços de negócios 
até animados happy hours.

Entre os diferenciais do Bier, como é carinhosamente conhecido, estão 
a qualidade da comida, o conforto do espaço e um atendimento de excelên-
cia. À frente do negócio, Jean Carlo Vendrami acredita que uma equipe bem 
treinada é essencial para oferecer aos visitantes uma experiência agradável. 
O acompanhamento constante do time é parte fundamental da gestão do 
restaurante.

Apesar dos desafios diários para manter o espaço, Vendrami também se 
mostra otimista quando o assunto é o desenvolvimento econômico do país. O 
momento positivo que começa a surgir já impulsiona a marca, que deve inau-
gurar duas novas unidades até 2020. Confira na entrevista.

Qual o principal desafio para gerir uma choperia no Brasil?
Jean Carlo: Acho que o principal desafio é enfrentar as dificuldades impostas 
pelo governo e pelos órgãos públicos, que chegam por todos os lados, todos 
os dias. Ao mesmo tempo, considero que a necessidade de adaptação a esse 
universo tão singular se transforma em grande diferencial de nossos gestores 
quando comparados aos de outros países.

Como funciona o treinamento da equipe que trabalha no Biergarten?

Jean Carlo: Temos um treinamento constante, no qual apostamos no acom-
panhamento individual de cada colaborador e também na integração da 
equipe. São treinamentos desenvolvidos para cada período do ano, alguns 
mais abrangentes, que envolvem relacionamento interpessoal e profissional, 
e outros mais específicos, como bom atendimento, etiqueta, novos produ-
tos, relação cliente X funcionário e tendências de mercado. Há também o 
treinamento inicial para inserção de novos contratados, no qual buscamos 
passar a filosofia da empresa. Prezamos também por reuniões em equipes 
setoriais para desenvolver potenciais específicos e trocar ideias de como 
melhorar nosso desempenho e nossa conduta. Em resumo, as ações são 
pensadas a longo prazo para manter uma filosofia de trabalho permanente 
e eficaz. 

Como a marca planeja sua expansão? Há a intenção de abrir novas unidades?
Jean Carlo: Planejamos nossa expansão de maneira cuidadosa e criteriosa. 
Para 2020, temos a intenção de abrir duas novas unidades, sendo mais uma 
em Santa Catarina e outra em São Paulo. 

Qual foi a principal receita para superar a crise dos últimos anos? Quais 
as perspectivas da empresa para 2019?
Jean Carlo: O caminho para enfrentar e superar a crise foi buscar aper-
feiçoamento na gestão e inovação nas ações de Marketing, o que trouxe 
resultados. As perspectivas para este ano são as melhores possíveis. Já 
conseguimos ver uma melhora significativa neste começo de ano, em de-
corrência do novo governo e das promessas de reformas, o que faz a con-
fiança do consumidor crescer novamente.
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A primeira Reunião Plenária da ANR em 2019 acontece nesta quinta-feira 
(14), a partir das 15h, na sede da entidade. O encontro irá abordar os 

seguintes temas:
• As respostas de Consultas Formais da Secretaria da Fazenda de São Paulo 

sobre o Regime Especial de Tributação do ICMS, 
• A isenção do ICMS em hortifrútis,
• O novo decreto de ICMS no Rio de Janeiro e a situação dos regimes em 

outros estados.
• A discussão do Supremo Tribunal Federal sobre a criminalização da falta de 

pagamento do ICMS, 

TST reconhece adoção da tabela 
de estimativa de gorjetas

D urante a ANUFOOD BRASIL, feira de negócios exclusiva para o setor 
de alimentos e bebidas, a ANR irá participar de debates e workshops, 

apresentando diversos conteúdos relevantes para o setor. Entre os destaques 
da entidade no evento está a palestra “Como garantir a qualidade, valorizar 
a marca e fidelizar o cliente”, marcada para quinta-feira (14), a partir das 14h.

A apresentação será realizada pelas nutricionistas e representantes do 
Grupo de Trabalho Técnico da ANR, Raquel Bachega e Rosana Bégio Martins. 
“O conteúdo foi desenvolvido durante as reuniões do GT e traz dicas de como 
incrementar os negócios por meio de um trabalho para garantir a qualidade 
dos produtos oferecidos, valorizando a marca dos estabelecimentos e trazendo 
segurança para os consumidores”, explica Eliana Alvarenga, coordenadora do 
grupo. A palestra contará com abertura de Alberto Lyra, diretor Executivo da 
entidade, e  tem duração prevista de duas horas, já incluindo tempo destinado 
ao debate com o público.

A ANUFOOD BRASIL acontece entre os dias 12 a 14 de março, no São 
Paulo Expo, em São Paulo. Para mais informações, acesse:

Descubra como valorizar sua marca e fidelizar clientes
EVENTO

www.anufoodbrazil.com.br

O Viena, uma das redes de restaurantes mais tradicionais do Brasil, 
inaugurou duas novas unidades em São Paulo, ambas instaladas no 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Os consumidores têm à disposição opções de 
buffet (café, almoço e jantar) do Viena Express e também o portfólio variado 
de produtos do Viena Café, para qualquer momento do dia.

As unidades buscam atender médicos, pacientes e seus acompanhantes. 
Dentre os pratos oferecidos, o clássico strogonoff de frango e batata ao molho 
funghi, além de grelhados, omeletes, saladas e salgados. Já entre as sobre-
mesas, destaque para o cheesecake de goiabada e para o bolo de nozes. Para 
acompanhar, a rede oferece também cafés, chás e sucos requintados.

Viena inaugura novas unidades
no hospital alemão Oswaldo Cruz

EXPANSÃO

Reunião Plenária discute ICMS, gorjetas e INSS sobre refeições
ENCONTRO

O Tribunal Superior do Trabalho (TST) proferiu recentemente decisão que 
reformou o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo que 

havia negado a validade das normas coletivas que estabeleciam a adoção da 
tabela de estimativa de gorjetas.

A resolução estipulava o pagamento das diferenças de integrações de 
gorjetas e se opunha à adoção das tabelas de estimativa, previstas nas Con-
venções Coletivas de Trabalho da Categoria antes da ‘Lei das Gorjetas’ entrar 
em vigor. 

Segundo informativo ANR nº 017/2019, elaborado pelo Dias e Pamplona 
Advogados, “a decisão do TST prestigiou o valor da negociação coletiva sobre 
o legislado, levando em consideração a peculiaridade da categoria profissional 
e econômica, respeitando a prevalência da norma coletiva de trabalho sobre o 
legislado (garantida pelo o inciso XXVI do artigo 7º Constitucional e, também, 
pelo recente artigo 611-A, IX da CLT, estabelecido pela Lei 13.467/2017, que 
trata da Reforma Trabalhista)”.
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A ANR pede atenção aos associados com unidades no Rio de Janeiro para 
participar do evento da Secretaria Municipal de Saúde do município, que 

acontece nesta quinta-feira, 14, a partir das 9h, para apresentação das novas 
regras de licenciamento sanitário. O encontro será realizado no auditório da 
Firjan e vai contar com a presença de especialistas para abordar o código de 
vigilância sanitária, vigilância em zoonoses e inspeção agropecuária. Para se 
inscrever, acesse: https://goo.gl/forms/IXCHFZsdh1uGi9yn2

Apresentação do código sanitário do Rio de 
Janeiro acontece nesta quinta-feira (14)

LEMBRETE

Encontro: Código de Vigilância Sanitária, Vigilância 
em Zoonoses e Inspeção Agropecuária

Quando: 14 de março de 2019, das 9h às 17h

Onde: Auditório da Firjan 
Av. Graça Aranha, 1-4º andares, Centro, RJ

SERVIÇO:

A rede de gelaterias Bacio di Latte anunciou três novos sabores de 
sorvetes em seu cardápio. O Malte Crocante é um gelato cremoso 

de malte desenvolvido em parceria com a cervejaria artesanal Tarantino, 
finalizado com uma crocante cobertura de chocolate maltado. O Limonada 
& Gengibre é um gelato vegano, que mescla o frescor do limão Tahiti com 
a energia do gengibre. Completando o trio, o Matte Leão transforma em 
sorvete o mesmo mate gelado vendido nas praias de todo o país.

Os novos sabores, disponíveis até o fim do mês de março, já podem 
ser encontrados em todos os pontos de venda, lojas e quiosques da marca 
em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Pernambuco 
e no Distrito Federal. 

Bacio di Latte tem novos 
sabores de sorvetes 

LANÇAMENTO
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O Olive Garden, rede de restaurantes especializada em comida italiana, 
acaba de lançar um menu executivo exclusivo para o almoço. O novo 

Pronto Lunch está disponível de segunda a sexta-feira, das 11h30 às 15h, nas 
unidades nos shoppings Center Norte e Aricanduva, na capital paulista.

Além dos pratos tradicionais do cardápio, a casa oferece cinco opções 
de massa (penne, penne sem glúten, spaghetti, fettucine e cabelo de anjo) e 
quatro de molho (marinara, meat sauce, alfredo e creamy pesto). O cliente ain-
da terá seis opções de acompanhamento (frango grelhado, crispy pork fritta, 
meatballs, linguiça italiana, filé mignon e camarão), e ainda as entradas (sopas 
ou salada) e os famosos breadsticks ilimitados.

Olive Garden lança menu 
executivo para o almoço
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• A volta da obrigatoriedade de pagamento do diferimento de ICMS (7%) na 
aquisição de pescados 

• As soluções de Consulta da Receita Federal reconhecendo a não incidência 
de contribuições previdenciárias (INSS) sobre refeições “in natura” e por 
meio de vales-alimentação

• A decisão do Tribunal Superior do Trabalho de legalizar as convenções co-
letivas sobre as gorjetas em São Paulo, a lei do Estado do Rio de Janeiro 
sobre as gorjetas e a sentença declarando a não incidência do SIMPLES 
NACIONAL sobre as gorjetas

• A legislação do Distrito Federal que proíbe a utilização de utensílios de plás-
tico (copos, canudos etc.) em restaurantes,

• A seção que trata dos bares e restaurantes do Código de Defesa do Con-
sumidor do Estado de Pernambuco, 

• A responsabilidade Civil das Concessionárias de Energia Elétrica por prejuí-
zos causados aos restaurantes 

• A portaria da Polícia Federal que isenta de licenciamento a armazenagem 
de detergentes, desinfetantes e similares

Para confirmar sua presença, envie um e-mail para:

mailto:comunicacao@anrbrasil.org.br

