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CONVERSA 
COM O GESTOR

ANGELO MATTEUCCI

S aber receber bem, com requinte e empatia sempre foi uma das principais 
habilidades do restauranteur Giancarlo Bolla. Essa característica marcante 

foi fundamental para o sucesso do La Tambouille, restaurante de linha franco-
italiana, fundado por ele em 1971, na cidade de São Paulo. 

Há quase meio século, a charmosa casa no Itaim conquista clientes das 
mais variadas faixas etárias apaixonados pela boa comida. Falecido em 2014, 
Giancarlo deixou seu legado nas mãos das filhas Carla e Claudia Bolla, que 
seguem tocando o restaurante ao lado do empresário Angelo Matteucci. 

Experiente no ramo da alimentação fora do lar, Matteucci acredita que o 
segredo para o La Tambouille se manter a tanto tempo na lista dos favoritos é 
a união entre boa comida e o excelente serviço. A inovação também faz parte 
da tríade que mantém o restaurante. Para o empresário, essa renovação cons-
tante é essencial para se destacar frente à concorrência e conquistar as novas 
gerações de consumidores. Confira na entrevista.

Quais são os segredos para manter um negócio de sucesso há quase 
meio século?
Angelo Matteucci: Giancarlo Bolla, fundador e criador do La Tambouille, 
sempre foi um restaurateur atento às mudanças nos hábitos de consumo dos 
clientes e aos avanços tecnológicos no setor. Conectou-se rapidamente com a 
informatização da gestão administrativa e financeira, introduziu as fichas técnicas 
na cozinha como base para sua política de preços, enfim, usou desde cedo todas 
as ferramentas novas disponíveis para a gestão e manteve a nobre missão de 
oferecer uma ótima comida e um excelente serviço. Ele deixou esse legado para 
suas filhas Claudia e Carla Bolla, depois do seu falecimento em 2014.  

É possível manter a tradição  e e o perfil da casa e, ao mesmo tempo, in-
vestir em inovação e se modernizar?

Angelo Matteucci: Investir em inovação é uma necessidade, uma questão de 
sobrevivência. O mercado é altamente competitivo e as novas gerações estão 
chegando com técnicas diferenciadas para cativar e conquistar clientes. Veja 
o papel fundamental das redes sociais no setor. Antigamente uma nota sobre 
o restaurante na coluna do José Tavares de Miranda ou da Alik Kostakis era 
certeza de novos consumidores. Hoje são os influenciadores que enchem as 
casas. Ainda assim, é preciso sempre manter intacto o binômio comida boa e 
excelente serviço.

O restaurante também recebe eventos. Esse mercado tem crescido ou 
passou a despontar em decorrência da crise dos últimos anos?
Angelo Matteucci: Fechamos o restaurante às segundas para eventos. Temos 
também durante a semana uma sala para encontros de pequeno e médio porte. 
Esse mercado cresce ano a ano. Expandiu por força da crise e também pela 
facilidade que os consumidores têm em realizar suas comemorações em casas 
como a nossa.

O La Tambouille tem planos de abrir novas unidades em São Paulo ou mes-
mo em outros estados?
Angelo Matteucci: Sim. Temos um debate constante sobre a possibilidade de 
abrir algo mais em São Paulo.

Na sua visão, quais são os principais desafios do setor no país?
Angelo Matteucci: O principal desafio é enfrentar as crises provocadas por 
péssimas gestões públicas, como a que vivemos desde 2014. Esta última foi 
muito profunda. Enquanto o mundo cresce, nós andamos para trás. Claro que 
estamos vacinados há muito tempo. Sairemos mais uma vez da crise fortes e 
esperançosos que, desta vez, iremos voltar a crescer de forma sustentável.

“Investir em inovação é uma necessidade, uma 
questão de sobrevivência”

Na última quinta-feira, a primeira Reunião Plenária da ANR realizada em 2019 
abordou 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, e o novo decreto de ICMS no Rio de Janeiro, além da situação 
dos regimes em outros estados. “Havia o receio da possibilidade de revogação 
do benefício de 3,2% no final de 2018 por conta de convênio do CONFAZ. 
Felizmente, as respostas às dezenas de consultas formais feitas por empresas 
foram respondidas favoravelmente, indicando que o benefício continua valendo”, 
disse o consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias.

O encontro também tratou da discussão do Supremo Tribunal Federal a respei-
to da criminalização da falta de pagamento do ICMS, da volta da obrigatoriedade de 
pagamento do diferimento de ICMS (7%) na aquisição de pescados e das soluções 
de Consulta da Receita Federal reconhecendo a não incidência de contribuições 
previdenciárias (INSS) sobre refeições “in natura” e por meio de vales-alimentação. 

Outro tema da plenária foi o impacto do Carnaval em São Paulo no setor. 
Juscelino Pereira, diretor da ANR, informou que a ANR irá apoiar outras enti-

Primeira plenária do ano debate carnaval, 
consultas sobre ICMS, gorjetas e INSS

PLENÁRIA ANR

dades em um pedido ao Ministério Público para que a Prefeitura de São Paulo 
organize diferentemente os blocos de rua, direcionando-os a locais mais apro-
priados, como o Sambódromo e grandes avenidas da capital.

A reunião teve ainda como pauta a decisão do Tribunal Superior do Traba-
lho de legalizar as convenções coletivas 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 
plástico (copos, canudos etc.) em restaurantes, a seção que trata dos bares e 
restaurantes do Código de Defesa do Consumidor do Estado de Pernambuco, 
a responsabilidade Civil das Concessionárias de Energia Elétrica por prejuízos 
causados aos restaurantes e a portaria da Polícia Federal que isenta de licencia-
mento a armazenagem de detergentes, desinfetantes e similares também foram 
temas debatidos durante a plenária.

Todos os temas têm sido detalhados regularmente nos Informativos da ANR 
enviados aos associados e também neste Boletim Semanal de Informações.

Veja como reduzir o uso de canudos plásticos

N os últimos anos, alguns estados e diversos municípios brasileiros criaram 
leis específicas para abolir o uso de canudos plásticos e recomendar a 

substituição por biodegradáveis ou recicláveis.
A aprovação das novas legislações é uma tendência em todo o país. A 

ANR tem buscado negociar prazos para implantação e conseguido êxito em 
alguns casos. Se cada associado fizer a sua parte, podemos nos antecipar com 
algumas práticas muito simples:

CAMPANHA ANR

D epois de tratar dos conceitos, legislação e regras de implantação 
do eSocial, parte do projeto federal que unifica as informações 

das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas a serem 
transmitidas ao Governo, a terceira reunião GT-eSocial de 2019, 
que será realizada na quinta-feira (21), irá discorrer sobre a 
auditoria interna trabalhista. 

Coordenado pela advogada Camila Lopes Cruz, também 
professora e palestrante,  especialista em eSocial, com auxílio da 
gerente de RH do Grupo Egeu, Patricia Betta Navarro, o segundo 
módulo do eSocial irá abordar os conceitos, regras gerais para auditoria, 
documentação, fluxo de trabalho e dicas práticas, além de checklists.

Gt-eSocial aborda auditoria interna trabalhista
GRUPO DE TRABALHO

comunicacao@anrbrasil.org.br

Suspenda o fornecimento automático de canudos e copos 
plásticos a seus clientes;

Passe a fornecê-los apenas a quem solicitar, aproveitando a 
oportunidade para esclarecer o motivo para tal mudança de 
hábito. A ação é educativa e tem efeito muito mais sadio e 
efetivo sobre a sociedade, engajando o cidadão;

Comece a buscar fornecedores alternativos que possam 
atender às novas legislações;

O associado com pequenos estoques pode doar os materiais 
para um centro de reciclagem e documentar a ação em suas 
redes sociais, atraindo a simpatia dos consumidores.

“É necessário entender o papel da auditoria interna, das 
checagens de processos e procedimentos, para que se encontre 

problemáticas antes do próprio órgão fiscalizador, ou que até 
mesmo do eSocial. Assim evitamos problemas maiores e as 
indesejadas multas ”, disse Camila Lopes Cruz.

A reunião GT-eSocial será realizada na sede da ANR das 
15h30 às 17h30. Para confirmar sua presença, entre em contato 
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A ANR foi uma das convidadas pela organização da ANUFOOD 2019, feira 
de negócios exclusiva para o setor de alimentos e bebidas, para palestrar 

durante o evento que aconteceu de 12 a 14 de março, em São Paulo. Na 
quinta-feira (14), Alberto Lyra, diretor executivo da entidade, e Rosana Begio, 
nutricionista e consultora técnica, estiveram no encontro conversando com 
gestores de bares e restaurantes sobre “Como garantir a qualidade, valorizar 
a marca e fidelizar o cliente”.

“Um dos principais 
pontos foi a ideia de dis-
seminar a cultura de segu-
rança dos alimentos para 
todas as empresas. Só 
com a devida atenção do 
setor ao tema será pos-
sível garantir a segurança 
dos consumidores e ter um 
resultado positivo para os 

Nos próximos dias 16 e 23, das 14h às 17h30, acontece a segunda turma 
do workshop “Contabilidade e Análise de Balanço”. Conduzido pela 

economista e consultora da DUO Financial, Maria Cristina Prates Maturano, 
o curso tem como objetivo apresentar técnicas adequadas de contabilidade e 
mostrar como é possível dominar os efetivos custos da operação, possibilitando 
a análise simplificada das demonstrações financeiras.

As inscrições já estão abertas e as vagas são limitadas. Os preços per-
manecem os mesmos de 2018 e há descontos de 5% para quem efetuar o 
pagamento até o dia 9 de abril.

No dia 17 de abril, das 13h30 às 17h30, será a vez do workshop “Gestão de 
Pessoas para Gerentes de Loja” na ANR. Apresentado pela psicóloga e 

especialista em gestão Flávia Campana Omori, o curso será dividido em quatro 
módulos que vão abordar temas como controle de ponto, escala de trabalho, 
recrutamento, desligamentos, o papel do gestor e as habilidades necessárias 
para um líder à frente do time. 

As inscrições também já estão abertas e há descontos de 5% para 
quem efetuar o pagamento até o dia 10 de abril. 

Nos dois casos, os valores incluem CD com material do workshop e certificado 
de participação. Inscrições e informações: comunicacao@anrbrasil.org.br

A Câmara Municipal de S. Paulo está organizando uma homenagem aos 
estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar instalados na 

capital que tenham mais de 50 ou 100 anos de existência e solicitou à ANR 
informações sobre as datas de fundação de seus associados. A entidade 
solicita a todos os associados da Capital paulista que enviem para o e-mail 
comunicacao@anrbrasil.org.br o nome fantasia da empresa e respectiva data 
de fundação até a próxima terça-feira, 19 de março.

Camâra Municipal de São Paulo 
quer prestar homenagem a 
estabelecimentos da cidade

Qualidade dos produtos e fidelização dos clientes são foco 
de palestra ANR na ANUFOOD 2019

Análise de balanço é tema de 
workshop ANR em abril

Programa-se para o workshop “Os desafios 
da gestão de pessoas”
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EVENTO
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estabelecimentos”, 
explicou Rosana. 

O conteúdo foi 
desenvolvido duran-
te as reuniões do 
GT-Tec da ANR e 
marcou uma impor-
tante aproximação 
do setor com a orga-
nização do evento. 
“A ANR reconhece a Koelnmesse como uma das principais realizadoras de 
feiras com foco no setor de alimentos, serviços e produtos relacionados ao 
setor em todo o mundo. Ela é responsável pela Anuga, realizada anualmente 
na Alemanha,  um grande exemplo de evento que reúne tudo o que há de 
mais novo no setor de alimentação. Ficamos felizes em estar na primeira 
edição da ANUFOOD e esperamos estender essa parceria para os próximos 
anos”, afirmou Lyra.
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