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FERNANDO BLOWER

CONVERSA
COM O GESTOR
“O carioca quer uma relação mais informal, mas nem por
isso menos profissional e competente”

D

escolado e descontraído, o Meza Bar já é parada obrigatória no roteiro

Fernando Blower: É um processo longo, mas divertido. Anunciamos as

gastronômico do Rio de Janeiro. Inaugurado em 2008 em Humaitá, Zona

vagas apenas via mídias sociais. Costumamos receber centenas de CVs

Sul da cidade, foi pioneiro no conceito de gastrobar – bar e restaurante com

e chamamos uns 40 candidatos para uma dinâmica. Daí tiramos uma ou

driques e comidinhas sofisticadas. No caso do Meza, seus potinhos (pequenas

duas pessoas. No recrutamento, a entrevista é o menos importante. A

porções pra compartilhar) fazem sucesso entre os clientes, que também adoram

pessoa é estimulada a mostrar suas características individuais, seus valores,

a carta de bebidas, recheada de sabores autorais, leves e refrescantes.

sua vibe. Não colocamos como prioridade a experiência profissional ou

À frente do espaço está o jovem empresário Fernando Blower, que desde

técnica. Isso podemos ensinar. Queremos pessoas que tenham nosso DNA

o ano passado também preside o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de

e queiram conviver conosco. Priorizamos diversidade, sempre. Quanto mais

Janeiro (SindRio). Profundo conhecedor dos hábitos da cidade e dos desafios

heterogêneo, mais rico é o ambiente. Depois, temos rotinas de treinamentos

para manter um negócio local, Blower explica que o carioca pode ter um jeito

e debates em grupo, de forma interdisciplinar, para que todos cresçam

diferente, mais informal que o de outros públicos. Mas, ainda assim, não abre

como profissionais e como pessoas.

mão de um bom atendimento e, principalmente da boa comida.
Otimista, o empresário diz que apesar de questões sérias, como a explo-

O espaço investe em tecnologia? Se sim, quais são as principais

são do comercial informal, os problemas de segurança pública e uma economia

novidades que a casa oferece ao público?

ainda em passos lentos, o Brasil tem tudo para ser um dos maiores polos gas-

Fernando Blower: A tecnologia é uma ferramenta, não um fim. Ela tem que

tronômicos do mundo. E, nesse cenário, o Rio de Janeiro seria a capital gas-

ajudar a operação na medida certa. Todos os aspectos da gestão passam

tronômica perfeita para o país, unindo eventos de qualidade, chefs estrelados

pelo sistema de controle interno. Temos todas as informações da empresa

e a boa e velha cultura dos botequins. Confira a entrevista.

registradas e trabalhamos com indicadores e metas. Já com o cliente, o
contato é humano. Com ele, usamos a tecnologia apenas da porta pra fora,

O Meza se define como um “bar cosmopolita, com essência carioca”.

para comunicar, fazer reservas, programas de relacionamento etc.

Como esse conceito se traduz na prática?
Fernando Blower: É olhar para o que acontece de interessante no mundo,

Quais são as principais particularidades do Rio de Janeiro para a gestão

para as novas tendências, e trazer pra cá com o filtro da nossa cultura. É

de um empreendimento de alimentação fora do lar em comparação com

respeitar nossos hábitos, costumes, ingredientes. É ser brasileiro e carioca,

outras cidades do país?

acima de tudo, sem precisar recorrer a clichês. Isso está na nossa atitude.

Fernando Blower: O Rio é muito bairrista. Cada canto tem sua cultura

Nossos clientes se identificam conosco porque se reconhecem no Meza.

e você tem que conhecer e respeitar para dar certo. O carioca quer uma
relação mais informal, mas nem por isso menos profissional e competente.

O empreendimento possui uma extensa lista de prêmios. Qual o segredo

Tem que saber alinhar eficiência operacional com certo traquejo social.

para conquistar o público e a crítica?
Fernando Blower: Muita pesquisa e trabalho constantes. Padrão, sempre.

Como líder de uma importante entidade do setor, quais são os principais

Cliente quer inovação, mas precisa ter uma experiência positiva e consistente.

desafios do segmento no Brasil?

Pensamos nas pessoas (equipe e clientes) e tentamos ao máximo estabelecer

Fernando Blower: Prefiro falar do Rio, cada Estado tem suas peculiaridades.

uma relação de proximidade. Os clientes hoje chegam ao Meza e confiam

O Brasil é um mundo de culturas. No Rio, os desafios não são pequenos.

no que sugerimos. Isso é uma relação construída no tempo.

Temos a maior alíquota de ICMS pra bebidas do Brasil. Temos questões
sérias atreladas à segurança (e toda repercussão que isso gera). Outro

Segundo dados de mercado, os empreendimentos do Rio de Janeiro

problema é a explosão do comércio informal, que acaba competindo com os

voltaram a contratar no início deste ano. Foi o caso do Meza?

pequenos estabelecimentos. Temos uma economia ainda em recuperação

Fernando Blower: Sim, foi. Estamos otimistas, mas com prudência.

após anos de má gestão. Com tudo isso, ainda somos capazes de fazer

Queremos crescer, mas faremos isso com pé no chão.

eventos maravilhosos, temos chefs reconhecidos internacionalmente, a
cultura dos botequins, enfim, temos tudo pra ser a capital da gastronomia
do país. Sigo otimista e considero que os percalços atuais têm solução.

Como funcionam as contratações e treinamentos dos funcionários?
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Vale-transporte em dinheiro
não se incorpora ao salário
para incidência de encargos
trabalhistas e previdenciários

A

ANR esclarece aos associados que o vale-transporte concedido em
dinheiro não se incorpora ao salário do empregado para fins de cálculo

e pagamento de nenhum encargo trabalhista ou previdenciário.
A advogada Andrea Carolina da Cunha Tavares, sócia da Dias e Pamplona
Advogados, explica que “a jurisprudência já consolidada e a própria Receita
Federal entendem que, desde que com amparo em acordo coletivo de
trabalho, o vale-transporte concedido em dinheiro não se incorpora ao
salário do empregado para fins de cálculo e pagamento de nenhum encargo
trabalhista ou previdenciário”.
O argumento é sustentado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal
de 2010. Após essa decisão, toda a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça foi pacificada no mesmo sentido.
Mais detalhes estão no Informativo da ANR nº 021/2019, divulgado aos
associados na semana passada.

INFORMATIVO ANR II

Prazo para regularização das empresas
junto ao SINDFAST termina este mês

A

Especial deverá, a partir de 1º de maio de 2019, observar obrigatoriamente

s empresas que ainda não estão regularizadas junto ao

o Piso Salarial Normal, com todos os seus consectários”.

SINDFAST precisam ficar atentas. O prazo para formalização

dos termos de enquadramento no Piso Salarial Diferenciado ou

O comunicado da consultoria jurídica da ANR ainda destaca

no Piso Salarial Especial se encerra no final deste mês, em 30

que essas companhias também não poderão se beneficiar dos

de abril.

termos de aplicação da reforma trabalhista. O assunto foi tema do
Informativo ANR nº 022/2019, elaborado pela advogada Andrea

A ANR alerta que “a empresa que não formalizar o termo de

Carolina da Cunha Tavares, da Dias e Pamplona Advogados.

enquadramento no Piso Salarial Diferenciado ou no Piso Salarial

CURSO

Saiba tudo sobre gestão financeira do seu restaurante;
Workshop da ANR traz especialista sobre o tema
Foto: Banco de imagem

Voltado para profissionais do setor de restaurantes ligados à área financeira (auxiliares contábeis, analistas de crédito) ou comercial, o treinamento será conduzido pela economista Maria Cristina Prates Maturano,
que possui mais de 27 anos de experiência no mercado financeiro. “Vamos
desmistificar o conceito de contabilidade e mostrar aos participantes como
usá-la como ferramenta de apoio para o processo diário de tomada de decisão. Ter esse domínio contribui para uma melhor gestão de bares e resFoto: Divulgação | ANR

taurantes”, explica.

Quem quiser participar do workshop, que acontece nos dias 16/04
e 23/04 (conteúdo divido em dois dias), ainda pode se inscrever pelo

comunicacao@anrbrasil.org.br. Mas é preciso se apressar, já que restam

U

m dos principais desafios de qualquer profissional à frente da gestão

poucas vagas. Os valores do curso saem:

de um negócio é o controle financeiro. Cruzar diversos números, tomar

decisões e encontrar o equilíbrio perfeito entre as contas e a rentabilidade
tira o sono de muita gente. Mas a prática pode ser muito mais simples do

Associados

R$ 350,00

Não associados

R$ 450,00

que parece. O workshop “Contabilidade e Análise de Balanço”, apresentado
pela ANR em parceria com a DUO Financial, tem como objetivo capacitar
os associados sobre técnicas de contabilidade.

WORKSHOP I

Gestão de pessoas: você sabe como
aproveitar o melhor do seu time?
Fotos: Banco de Imagens

J

á faz tempo que a gestão de pessoas deixou de ser um trabalho exclusivo
da área de Recursos Humanos. Hoje, gestores e chefias de diversos

departamentos precisam estar atentos ao desempenho de cada um dos
profissionais do time, motivando e engajando os colaboradores. Para abordar
esse assunto, a ANR apresenta, no dia 17 de abril, o workshop Gestão de
Pessoas, direcionado a gestores de RH, gerentes de loja e demais profissionais
que atuam em cargos de liderança no segmento.
A psicóloga graduada pela Universidade de São Paulo, Flávia Campana
Omori, é quem estará à frente do encontro, que acontece das 13h30
às 17h30. O valor do curso, que inclui CD com material do workshop e
certificado de participação, sai por R$ 350 para associados e R$ 450 para
não associados. Para pagamento até o dia 10/04 será concedido desconto
de 5%. Inscrições podem ser feitas pelo comunicação@anrbrasil.org.br.

WORKSHOP II

ANR convida para Workshop Estoquista

A

ANR convida seus associados para o Workshop Estoquista, capacitação
para estoquistas de alimentos quanto aos procedimentos na gestão das

rotinas do estoque. Ministrado por Eliana Datto Alvarenga, consultora técnica
na ANR, durante o treinamento serão abordados os aspectos higiênicos
sanitários e controles para o correto recebimento e armazenamento de
alimentos, de acordo com a Portaria 2.619 de 2011 da Covisa/ SP e outras

Com carga horária de 8 horas, o Workshop Estoquista irá envolver uma
palestra dialogada com dinâmica de grupo, e será realizado no dia 24 de abril
(quarta-feira), das 8h às 17h na sede da ANR.
Quem

quiser

participar

do

workshop

pode

se

inscrever

pelo

comunicacao@anrbrasil.org.br. Os valores do curso saem:

legislações correlatas.

ASSOCIADO

R$ 320,00

NÃO ASSOCIADO

R$ 480,00

Outros temas incluem o papel do estoquista de alimentos dentro da
cadeia produtiva, regras importantes e condições no armazenamento a frio
e a seco, riscos do armazenamento inadequado, higiene de alimentos e
utensílios, procedimentos proibidos, rastreabilidade e critérios de segurança
na conservação de alimentos.

Para pagamento até o dia 17 de abril, será concedido desconto de 5%.
O valor inclui CD com material do workshop e certificado de participação.

AGENDA

Programe-se! Conheças os eventos
da ANR em abril

N

este mês de abril, a ANR está com diversos eventos e grupos técnicos
agendados. Confira a relação abaixo e programe-se.

DATA

WORKSHOP

16 e 23/04

WS DUO

17/04

WS Flávia

24/04

WS Estoquista

25/04

Tributário / e-Social

30/04

GT-TI

www.anrbrasil.org.br
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