
O presidente da ANR, Cristiano 
Melles, esteve em Brasília na 

última semana para representar a 
entidade durante o evento Marcha a 
Brasília em Defesa dos Municípios, a 
‘Marcha dos Prefeitos’, realizada no 
Centro Internacional de Convenções do 
Brasil (CICB), na última terça-feira (9).

A 22ª edição da marcha, organi-
zada pela Confederação Nacional dos 
Municípios (CNM), tinha como objeti-
vo reunir pleitos regionais, promover 
debates e proporcionar a troca de ex-
periências entre prefeitos e gestores 
de todo o país. Com um público de 

mais de 9 mil pessoas, o evento contou com a presença do presidente Jair 
Bolsonaro, que anunciou apoio da União à Proposta de Emenda à Consti-
tuição (PEC) que acrescenta mais 1% ao primeiro decêndio do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM), no mês de setembro de cada ano.

Durante o evento, outro ponto de destaque foi a reforma da Previdência. 
Rogério Marinho, relator da reforma trabalhista no ano passado e atual secretário 
especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Fazenda, afirmou que o go-
verno está propondo “as mesmas regras para os juízes, para o deputado federal, 
para o comerciário, para trabalhadores da indústria e para os servidores públicos. 
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CONVERSA 
COM O GESTOR
“É preciso mudar para permanecer”

LAMBERTO PERCUSSI

M anter um negócio de sucesso em uma cidade dinâmica e repleta de 
opções como São Paulo é um desafio para qualquer empreendedor. 

E conquistar um lugar de destaque por mais de três décadas é considerado 
um grande feito. Fundada em 1985, a Vinheria Percussi é exemplo de 
sucesso: um empreendimento que não para de se renovar para atender 
diferentes gerações de clientes.

A ideia da Vinheria nasceu de Luciano Percussi, italiano da Ligúria, que 
abriu o restaurante ao lado da esposa, Maria Grazia, com o conceito de 
servir bons vinhos e alguns pratos para acompanhar a bebida.  Pouco tempo 
depois, o filho mais velho do casal, Lamberto Percussi – um entusiasta do 
vinho tal como o pai – entrou para o negócio, assumindo a gestão. Já em 
1988, foi a vez de Silvia, irmã mais nova de Lamberto, completar o time. 

Para Lamberto, a parceria com a irmã foi o divisor de águas para 
transformar a Vinheria no que ela é hoje. O empresário também garante 
que o segredo do sucesso está na reinvenção constante. Para ele, é preciso 
estar sempre atento a novos nichos de mercado que possam contribuir para 
o crescimento do negócio. Confira na entrevista:

Como surgiu a ideia de transformar a antiga loja de vinhos na Vinheria 
Percussi que o público conhece hoje? Quais foram os principais desafios? 
Lamberto Percussi: Em 1986, quando assumi a Vinheria, percebi que o 
vinho sozinho não tinha força para trazer as pessoas à loja. Resolvi inverter 
a equação e posicionar o negócio como um restaurante com diferencial 
nos vinhos. Começamos do zero na restauração profissional e tivemos de 

enfrentar o passo a passo de conceituar, criar menu, estruturar pessoal e 
viabilizar o negócio.

Em sua opinião é essa capacidade de observação e rápida adequação 
que define um empreendedor de sucesso? 
Lamberto Percussi: Sim, é preciso estar muito atento e sensível às tendên-
cias de consumo e aos anseios daquele momento.  

Como foi o processo para chegar às combinações perfeitas de vinhos e pratos? 
Lamberto Percussi: De certa forma, foi tudo muito natural e aconteceu or-
ganicamente ao longo do tempo. O marco foi a entrada da Silvia, quando tra-
tamos de juntar forças e nos especializar cada um em uma área de atuação. 

À frente da gestão, quais os principais desafios para manter o negócio 
financeiramente saudável em um país como o Brasil dos últimos anos? 
Lamberto Percussi: Um desafio interminável, não?! Mas penso que é pre-
ciso mudar para permanecer! Precisamos nos reinventar e encontrar os 
espaços que ainda não estiverem ocupados pelos demais operadores.  

Vocês têm planos de expansão? Quais as expectativas para médio e longo prazo? 
Lamberto Percussi: A Vinheria tem características de ‘atelier’ que compli-
cam o processo de multiplicação. Se crescermos será por uma via alterna-
tiva, um novo produto menos complexo e replicável. E a terceira geração 
está crescendo... Quem sabe?!

ANR participa da ‘marcha dos prefeitos’ em Brasília

Todos terão a mesma regra no processo de transição. Essa é uma janela de opor-
tunidades de fazermos uma reforma, sem avançar contra os direitos adquiridos”.

Marinho ainda anunciou três medidas a serem viabilizadas pelo governo 
para beneficiar diretamente os municípios. “A primeira é a regulamentação, 
em 60 dias, da compensação do RPPS [Regime Próprio de Previdência So-
cial] e a revisão de regras de compensação com o RGPS [Regime Geral de 
Previdência Social], a desoneração dos recursos dos RPPSs de contribui-
ção para o Pasep, e a autorização para 
que os RPPSs possam operar emprésti-
mos consignados para seus segurados. 
Temos uma oportunidade extraordinária 
para geração de emprego, renda e opor-
tunidades”, destacou o secretário, solici-
tando o apoio dos prefeitos para a apro-
vação do novo regime previdenciário.

Para o presidente da ANR, Cristiano 
Melles, a aproximação política com o novo 
governo e com os gestores e prefeitos de 
todo o país fazem parte do trabalho polí-
tico da entidade em defesa das principais 
bandeiras do setor. “Nesse momento, é 
fundamental dar todo apoio à reforma da 
Previdência para destravar a economia do 
país”, afirma Melles.
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Lei do novo cadastro positivo é sancionada

A lei que desburocratiza o Cadastro Positivo, instrumento que ajudará na 
redução das taxas de juros a consumidores e empresas, foi sancionada 

na última segunda-feira (8) pelo presidente Jair Bolsonaro. A estimativa é 
que cerca de 130 milhões de brasileiros serão beneficiados com mais acesso 
ao crédito. 

O governo espera também uma injeção de R$ 1 trilhão de reais na econo-
mia, o que deverá colaborar para a redução da inadimplência no Brasil. Segun-
do a União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (Unecs), cerca de 22 
milhões de cidadãos brasileiros poderão ser inseridos no mercado de crédito 
do país e 45% da inadimplência poderá ser reduzida.

Sorocaba (SP) aprova lei que 
proíbe o uso de embalagens de 
isopor em bares e restaurantes

R estaurantes, lanchonetes, bares e similares de Sorocaba, no interior de 
São Paulo, estão proibidos de utilizar embalagens de isopor. Até 1º de 

novembro deste ano os estabelecimentos terão que substituir o material por 
produtos biodegradáveis ou recicláveis. É o que determina a Lei nº 11.927, de 
autoria do vereador João Donizeti Silvestre (PSDB), publicada no Jornal do 
Município (informativo oficial da Prefeitura de Sorocaba), em 27 de março.

Em caso de descumprimento da norma, o texto estabelece como pena 
apenas uma advertência na primeira autuação. Em caso de reincidência, será 
aplicada multa no valor de R$ 1.326,50. A partir da terceira autuação, o valor 
será cobrado em dobro e assim sucessivamente.
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Burger King lança novo sanduíche da linha Mega Stacker

A rede de restaurantes Burger King, associada ANR, segue com uma 
série de lançamentos da linha Stacker. O mais novo integrante do 

grupo é o Mega Stacker Mafioso, lançado no fim de fevereiro. O sanduíche, 
que vem com carne grelhada, pepperoni, bacon e queijo, é oferecido em 
três diferentes tamanhos com opções de 2,3 e 4 hambúrgueres. 

Previsto para ficar no cardápio até o dia 26 de junho, o lanche foi 
apresentando ao público com um comercial que brinca com seu nome e 
reforça o conceito da linha: “Não basta ter fome, tem que ter coragem”. 
O filme aposta no humor e traz depoimentos de fãs do BK que aparecem 
com a imagem e a voz distorcidas, como se estivessem falando de um 
verdadeiro mafioso. Quando de repente surge o sanduíche e as pessoas 
podem de fato saboreá-lo.

LANÇAMENTO
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Michelin leva clássico guia de restaurantes para a Califórnia

O Guia Michelin, mais respeitada publicação de 
gastronomia do mundo, a e a Visit California 

anunciaram um guia exclusivo para a região da Califórnia, 
nos Estados Unidos. O Michelin Guide Califórnia 2019 é a 
primeira edição do renomado guia dedicado a um estado 
e vai contar com uma lista de estabelecimentos da Baía 
de São Francisco, da região vinícola e de Los Angeles, 
incluindo Monterrey, o Condado de Orange, Sacramento, 
San Diego e Santa Bárbara. Ainda não há uma data exata 
para o lançamento do novo guia, que deve ser apresentado 
em grande festa durante o verão americano. 

ROTEIRO

Ragazzo investe R$ 3 milhões em nova unidade em Alphaville

O Ragazzo, rede de culinária italiana do Grupo Habib’s e associado ANR, 
acaba de ganhar uma nova unidade. Localizado em Alphaville, bairro 

nobre localizado em Barueri (SP), o restaurante recebeu um investimento 
de R$ 3 milhões possui 450m² de área construída, salão com 200 lugares, 
estacionamento, espaço para festas, brinquedos drive-thru e delivery. A 
nova fica localizada na Alameda Rio Negro, 220, e funciona, diariamente, 
das 11h à 0h.

As pessoas da região poderão contar com um cardápio completo, repleto 
de opções, num ambiente com design moderno e diferenciado para qualquer 
momento de consumo. “Em 2018 o Ragazzo inaugurou projeto arquitetônico 
assinado por Carlos Rossi. Com os novos traços, a marca ganhou mais iden-
tidade e diversidade na ambientação e mobiliário, além de elementos visuais 
muito mais modernos e sofisticados”, conta André Figueiredo, diretor de Co-
municação e Criação da Rede.

NOVA UNIDADE

Comitê paralímpico brasileiro publica edital de 
concorrência para contratação de empresa especializada

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), por intermédio da 
Comissão Especial de Licitação, designada pelo Despacho 

publicado no Imprensa Oficial da União, torna público que 
no dia 22 de abril de 2019, às 10h, receberá os envelopes 
“Documentação” e “Proposta”, referentes à contratação na 
Modalidade de Concorrência, tipo Menor Preço, de acordo 
com as disposições contidas no Regulamento de Aquisições 
e Contratos (RAC) instituído pela Resolução CPB Nº 02, de 
22 de novembro de 2018, subsidiariamente pela Lei Federal 
nº. 8.666/93 e suas alterações, bem como pelas normas e 

condições estabelecidas neste Termo de Convocação.
A presente licitação tem como objeto a Contratação de 

Empresa especializada na exploração, preparo e comércio 
de refeições e lanches, com cessão de uso de área, equipa-
mentos e instalações próprias do Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro, conforme Termo de Referência. 
Apenas empresas que tenham objeto social pertinente e 
compatível com o objeto licitado e que atendam as exi-

gências do edital. Para a referida contratação, o Comitê 
Paralímpico Brasileiro estima o valor de R$ 3.843.000,00.

O primeiro Michelin foi lançado em 1900 e há muito tem-
po segue publicando conteúdos dedicados a países da Euro-
pa. Mas, nos últimos anos, seu alcance vem se expandindo 
em todo o mundo. Atualmente, o Michelin publica guias de-
dicados a Xangai, Bangkok, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos 
Estados Unidos, cidades como Chicago, Nova York e Washin-
gton também já têm seus próprios guias independentes. 
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