
Evento inédito realizado pela entidade apresentou novidades tecnológicas para integrar 
todas as pontas do negócio, da logística aos novos meios de pagamento

1º Supply Tech ANR para Restaurantes debate 
oportunidades e desafios da cadeia de suprimentos

Pioneira em diversas iniciativas voltadas para o setor da alimentação fora 
do lar, a ANR, mais uma vez, provou seu ineditismo. Na última quinta-

feira (12), a entidade realizou a primeira edição do Supply Tech ANR para 
Restaurantes, mais novo evento da associação. Com casa cheia, o encontro 
reuniu profissionais de Supply Chain e de TI para debater como bares e 
restaurantes podem implementar novas tecnologias, a fim de desenvolver 
um sistema mais eficiente, capaz de conectar todas as pontas da cadeia de 
suprimentos, da logística aos meios de pagamento. 

 Modelos de logística, sistemas integrados, previsão de demanda, com-
pras planejadas, gestão de custos e de operações, parcerias estratégicas, 
mudança de comportamento dos consumidores e novos meios de pagamento 
foram alguns dos temas abordados durante os cinco painéis do evento. “A 
ANR já tem uma atuação muito forte em algumas dessas áreas. Por isso, já 
era uma vontade da entidade realizar um encontro como esse, que pudesse 
fomentar a troca de ideias entre os diversos atores da cadeia de suprimen-
tos. Estamos próximos de retomar o ciclo de crescimento do país e da ali-
mentação fora do lar e é importante que estejamos preparados em todas as 
frentes”, afirmou Cristiano Melles, presidente da ANR, durante a abertura 
do 1º Supply Tech.

 Melles também aproveitou seu discurso para parabenizar as equipes do 
GT-TI e do GT-Suprimentos, grupos de trabalho da entidade que estiveram 
envolvidos na idealização e no desenvolvimento do encontro. “Vocês fazem 
um trabalho fundamental, importantíssimo para nortear as ações da entida-
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de. É a partir das demandas de vocês 
que, em muitos casos, eu e a direto-
ria da ANR nos pautamos”, afirmou.

 Alberto Lyra, diretor Executi-
vo da ANR, também fez questão de 
agradecer ao trabalho dos GTs e re-
forçar a importância do mais novo 
evento da entidade. “Assim como os 
já consolidados ENCOVISAS, voltado 
para a discussão de questões técni-
cas junto aos órgãos reguladores, e 
o RESTAURA RH, que visa debater 
o papel dos recursos humanos na gestão, o SUPPLY TECH chega para se 
tornar o ponto de encontro para discussões sobre inovação e implantação 
de novas tecnologias no dia a dia dos restaurantes. Juntos, vamos buscar as 
melhores soluções para atender às necessidades da alimentação fora do lar 
nesse âmbito”, disse. 

 O 1º Supply Tech ANR para Restaurantes foi realizado no Hotel Meliá 
Jardim Europa, em São Paulo, e reuniu cerca de 140 participantes da cadeia 
de suprimentos e TI. O encontro contou com o apoio da Coca-Cola FEMSA, 
Safrapay, ZakPay, Senac-SP e Na Mesa Consultoria. A seguir, você confere 
um resumo dos debates do dia. As apresentações na íntegra podem ser so-
licitadas pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br.

PAINÉIS DA MANHÃ

PAINÉIS DA TARDE

Sistemas: integração e foco no comportamento do cliente

Escolhas corretas, negócios em alta

O primeiro painel do dia, Como Sistemas Integrados Podem Ajudar na Gestão 
de Custos e de Operações do Restaurante, contou com a presença de 

Leandro Assis, diretor da Teknisa Software; Sebastian Gianni, Product Strategy 
Manager da Oracle; e Daniel Allegro, sócio-diretor de Suprimentos e TI do Grupo 
Ráscal. Abrindo os trabalhos, Assis falou sobre a imensa quantidade de sistemas 
encontrados nas empresas hoje. “Cada um possui uma estrutura específica, mas 
é preciso que eles conversem entre si, por meio da integração. Sendo assim, um 
sistema único, onde tudo se concentra em um banco de dados, faz com que a 
transição e a conexão entre as áreas sejam facilitadas”, argumentou.  

Na sequência, Gianni abordou as mudanças que abarcam a integração em 
certos aspectos. “No passado, as integrações eram exclusivamente B2B e, hoje, 
são B2C. Ou seja, muitas delas partem do cliente. Por exemplo, os millennials 
fazem tudo pelo celular: reserva, pagamento de conta e até mesmo consulta ao 
cardápio. É preciso ter em mente como essa movimentação impacta as rotinas 
de um restaurante”, afirmou o executivo, que ainda citou a segurança como 
um grande obstáculo para a integração. “Atualmente, a informação é a moeda. 
São inúmeros os casos de empresas gigantes que tiveram dados de clientes 
expostos (vazados). A segurança é fundamental, além de ser grande um desafio 
para a integração de sistemas”, complementou. 

 Allegro, último palestrante do painel, iniciou sua apresentação com uma 
ressalva sobre a integração. “Apenas integrar sistemas não vai trazer uma 
vantagem competitiva. É preciso olhar para o cliente, que é quem traz dinheiro 
para o negócio. Restaurante não é um campo para amadores. É um campo para 
pessoas focadas em negócios, dados, comportamento do consumidor. Não é 
apenas vender, mas pensar sempre na experiência do cliente”, disse. O executivo 
ainda ressaltou a importância do cuidado com os processos da operação. “Existem 
muitas operações boas que fecham por conta de uma falta de gerenciamento da 
informação como business”, pontuou.

Logo depois da fala de Allegro, Fabio Sola, coordenador de TI da The 
Fifties, e Fernando Biazini, diretor de Tecnologia na Dídio Pizza, realizaram um 
rápido bate-papo com os três palestrantes.

 No segundo painel do dia, Logística - centralização x entrega ponto a 
ponto, João Marcelo Gama, diretor de Supply Chain da Domino’s Pizza Brasil, 
e Joaquim Dias Garcia, diretor de TI da Rede Onofre CVS, subiram ao palco 
para dividir com o público a importância da área e como descobrir qual o melhor 
método para utilização em cada estabelecimento.

O terceiro painel do dia, Tecnologia para Compras: previsão de demanda 
e compras planejadas, abordou a influência da tecnologia em fontes de 

fornecimento, logística, especificação, recebimento, distribuição e produção, 
trazendo exemplos para melhorar a estratégia na compra de mercadorias e evitar 
desperdícios. “A área de Supply representa, em média, 30% no faturamento de 
um restaurante, ou seja, é a que mais gera despesas para o estabelecimento. Por 
isso, é extremamente importante dar mais atenção ao tema e criar departamentos 
específicos”, afirmou Alexandre Alves, diretor da Tatika Consultoria.

 Na sequência, Katia Victor, diretora Administrativa do Rubaiyat, falou de 
níveis de estoque e dividiu com o público o case do estabelecimento. “Compras 
é o coração de qualquer empresa. Se acontecer algo de errado nessa área, a 
empresa se perde. Em nosso caso, com a entrada do Supply no restaurante, 
conseguimos reduzir o estoque de carnes e vinhos, melhorar a qualidade dos 
produtos e, consequentemente, diminuir custos”, contou.

Completando as apresentações do painel, Marcelo Ré de Lima, sócio-
diretor da Naturalle, reforçou a importância do departamento de Supply Chain 
para otimizar as relações com os compradores. “Conseguimos negociar com 
maior tranquilidade, seja com as fazendas ou CEASA, porque tínhamos a 
certeza de que os produtos iriam chegar com aquele custo. Isso fez com que 
tivéssemos resultados melhores”, disse. Na sequência, Erik Momo, sócio da 
1900 Pizzeria, intermediou o debate entre os palestrantes, com perguntas 
dos participantes.

 Alinhada com o ambiente de compras está à relação com parceiros, 
tema abordado em Desenvolvimento de Parceiros: desenvolvimento de 
insumos exclusivos e parcerias estratégicas, quarto painel do dia. “A área 
de Supply é estratégica e não tática. Por isso, é necessário que ela tenha um 
alinhamento com o Marketing e com Operações, que se envolva nas premissas 
e nas estratégias do negócio para ajudar a trazer oportunidades”, explicou 
Reynaldo Zani, sócio da ZAK Business Development. 

 Trabalhando do outro lado, como parceira de muitos estabelecimentos, 
Danielle Garry, Key Account Manager Brasil da Nestlé abordou o co-branding, 
desenvolvimento de portfólio de produtos e receitas em conjunto com os 
restaurantes. “Nós temos o pensamento de que vender é uma consequência. 
Precisamos estudar e pesquisar o mercado, fazer cálculos, levar uma solução 
completa de valor agregado e fazer com que isso seja rentável para os clientes. 
É um desafio imenso trabalhar no mercado de food service hoje. Procuramos 
sempre inovar e estar conectados a esses parceiros que nos desafiam a quebrar 
paradigmas todos os dias.”

 Para Jorge Aguirre, Sócio-CEO da Intern. Restaurantes do Brasil, 
franqueada Pizza Hut/SP, o co-branding no cardápio é uma das melhores 
soluções para os estabelecimentos. “A partir daí é possível desenvolver novas 
categorias na oferta de produtos do restaurante. Hoje, você não vai trazer para 
seu cardápio um endosso que não seja condizente com o peso da sua própria 
marca. É preciso tomar cuidado na hora de escolher os parceiros”, pontuou. 
Rodrigo Alves, proprietário do Ponto Chic, e Robert Oliveira, gerente de TI 

As integrações vão ter um lugar 
fundamental por uma questão 

de higiene. No exterior, conheci 
exemplos de restaurantes que 

possuem uma máquina que  
pega o dinheiro das pessoas.  

O caixa não coloca a mão 
no dinheiro. 

A logística e a inovação são 
os fatores mais desafiadores 

que estamos trabalhando 
para que os clientes 

enxerguem o valor agregado 
de nossas marca.

A automação é o caminho 
que proporciona, cada vez 

mais, núcleos menores e lojas 
menores. Efetivamente, é uma 

tendência. Não sei se acontecerá 
para todos em um prazo de cinco 
anos, mas, certamente, entre 15 e 

20 anos sim.

As empresas precisam 
trabalhar com foco no 

desenho de uma Supply 
completa e não focar apenas 

em um departamento 
tradicional de Compras.

É muito importante você ter 
um entendimento da tecnologia, 

buscando sempre estar por 
dentro das novidades e saber 

como as inovações podem 
transformar as operações. 

O que você não mede, você 
não controla. É preciso que se 
tenha uma boa gestão sobre 
o que é comprado. Não é só 
preço. Eu quero relatórios, 

comparativos, dados de 
inflação, dados precisos 

das compras.

Antes de qualquer parceria, o 
estabelecimento precisa identificar 
as melhores oportunidades, fazer 

um benchmark e, só depois, 
entrar em contato com 

o possível parceiro.

O mercado está aberto e 
superaquecido, com diversos 

desafios. Nesse cenário, a primeira 
e mais importante decisão a 

ser tomada é ter um sócio que 
conheça muito de tecnologia. 
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A ANR realizar esse tipo de 
evento é essencial para discutir 
temas tão fundamentais para o 
nosso negócio. Fiquei surpreso 

com a qualidade dos palestrantes 
e dos assuntos debatidos.

Foi um evento bem organizado e 
enriquecedor para os profissionais do 

mercado de Food Service. Tivemos um 
bom debate com profissionais experientes, 

que possibilitou esclarecer dúvidas e 
conhecer inovações deste mercado em 

evolução constante.

O evento discutiu assuntos importantes 
e houve um envolvimento entre os 
principais players para saber como 
os profissionais resolvem certos 

problemas, quais as tendências e o que 
estão buscando no mercado.

Jerônimo Bocayuva 
sócio-diretor do Gurumê, rede de 

restaurantes do Grupo Trigo
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diretor Geral de Causal Dining da Cia. 
Tradicional do Comércio.

É importante abrir esse tipo de 
discussão com os profissionais 

de Tecnologia e Supply de outras 
empresas e não ficar apenas nas 

reuniões técnicas do GT-TI da ANR.

O evento atingiu minhas expectativas. 
Conseguimos ter uma visão abrangente e 

assertiva no aspecto das integrações. Além 
disso, foi possível entender sobre o que 

precisamos pensar a respeito de Supply. A 
iniciativa da ANR veio para mostrar a relevância 
desses dois departamentos, que, juntos, fazem 

parte de uma visão estratégica da empresa.

Achei a iniciativa excelente e os temas 
relevantes. O mercado está cada vez 

mais competitivo e temos que olhar para 
todos os elementos que podem trazer 

diferenciação e inovação para o negócio.
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Primeira edição do Supply Tech ANR para Restaurantes reuniu profissionais de supply chain e TI no Hotel Meliá, em São Paulo
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 “O primeiro ponto é a percepção geográfica, que deve ser a base do 
pensamento sobre como montar a estratégia logística do negócio. O segundo 
é o drop size. Um restaurante que consome 150 quilos por entrega tem uma 
característica de supply. Já o que consome 4 mil quilos possui outra completamente 
diferente. Isso conta muito na hora de montar o Supply Chain. O terceiro ponto 
importante é a frequência de entrega. Quanto mais vezes eu tiver que acessar 
meu restaurante, mais complexa fica a minha cadeia e mudam meus parâmetros 
na hora de tomar a decisão de centralizar ou descentralizar”, afirmou Gama. 

 Mas, de acordo com ele, não existe certo ou errado na decisão. “Depende 
de diversos fatores, como, por exemplo, tipo de negócio, maturidade, filosofia 
de gestão, entre outros. Os dois modelos podem coexistir em uma rede. O mais 
importante é fazer escolhas conscientes, respeitando a vocação de cada marca”, 
complementou o executivo.

 Garcia, da Rede Onofre CVS, discorreu sobre o case da empresa, que 
estruturou sua operação de logística, suportada pela TI, para escalar o negócio de 
entregas. “Nossa OEC (Onofre em Casa), totalmente automatizada, proporcionou 
um ganho de 136% em produtividade, além de quatro vezes mais agilidade em 
tempo de separação. Com ilhas automatizadas, dobramos a quantidade de 
encomendas por minuto e conseguimos chegar à marca de 5 mil pedidos por dia”. 

 Após o painel, foi realizado um debate com os dois profissionais, que 
responderam a algumas perguntas do público. Simone Galante, CEO da Galunion 
Consultoria, subiu ao palco para fazer a mediação e também realizar alguns 
questionamentos aos executivos. Logo na sequência, a diretoria ofereceu um 
almoço aos palestrantes.

da Pizza Hut SP, foram os responsáveis por mediar o debate do quarto painel 
após o término das apresentações.

 O último painel do dia, Novos Meios de Pagamento – Mudança de 
comportamento dos consumidores e Tendências, colocou luz sobre temas 
como transferência eletrônica de fundos, pagamento online, blockchain, 
fintechs, criptomoedas, além da queda na taxa de desconto que a credenciadora 
cobra dos estabelecimentos comerciais, chamada de MDR. Para Riva Oliveira, 
Head Sales da Movile Pay, pensar em meios de pagamento apenas utilizando 
uma máquina, seja na captura de QR Code ou no pagamento via NFC é fechar 
os olhos para os diferenciais que algumas empresas oferecem atualmente. 
“É importante valorizar plataformas que tenham o objetivo de democratizar 
serviços que outrora só podiam ser realizados por grandes bancos”, disse.

 Já para João Victor Mendes, Country Manager LatAm na Pundi X, antes 
de optar por uma tecnologia específica, é importante que o estabelecimento dê 
um passo atrás e entenda que tipo de experiência quer oferecer para melhorar 
a experiência do consumidor. Mas ressaltou a importância de que os gestores 
estejam antenados em todas as tecnologias disponíveis e, principalmente, 
com futuro promissor. “As criptomoedas devem entrar no roadmap dos 
restaurantes o quanto antes. Existem diversos lugares que eu gostaria de 
fazer o pagamento por bitcoin, por exemplo, e dos quais eu me tornaria cliente 
fiel caso conseguisse”, contou.

 A opinião do executivo foi corroborada por André Carracedo, sócio-
fundador da Zak Pay, que apresentou uma nova experiência de pagamento, 
na qual o cliente consegue acompanhar seu consumo em tempo real e, 
sem precisar chamar o garçom, executar o pagamento pelo app. “Bares e 
restaurantes precisam estar disposto a quebrar paradigmas e mudar alguns 
dogmas operacionais para se aproveitar dos benefícios tecnológicos”, destaca.

 Flavio Chimenti Gonzalez, superintendente Geral de Produtos Safrapay, 
resumiu como os estabelecimentos devem enxergar as tecnologias e sistemas 
de pagamento. “Qual é a experiência que você quer oferecer para seu cliente? 
Primeiro precisamos pensar na operação, já que os meios de pagamento estão 
cada vez mais se tornando uma consequência. Existe um tema operacional de 
infraestrutura em que é necessário pensar no momento certo para fazer um 
investimento dentro do seu estabelecimento”, afirmou. 

O debate foi mediado por Vinícius Abramides, diretor Geral de Casual 
Dining da Cia. Tradicional do Comércio, que aproveitou para voltar à questão 
da integração. “Quando conversamos com os profissionais de tecnologia ou 
meios de pagamento sobre integrações, eles falam com certa naturalidade 
que o assunto é simples e que pode ser resolvido em apenas um dia. Mas na 
hora que a integração tem que acontecer, o processo acaba se tornando mais 
complicado do que a gente esperava”, comentou.

 O 1º Supply Tech ANR para Restaurantes também contou com sorteios 
para o público. Entre os prêmios, um curso na EGG – Escola de Gestão em 
Negócios da Gastronomia e livros da área de alimentação.
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APOIO:

Cases de sucesso: o papel da logística na cadeia de suprimentos

Palestrantes debatem o futuro dos meios de pagamento

Palestrantes destacaram a importância do co-branding 
para os negócios de alimentação fora do lar

Integração de sistemas foi o foco de painel durante o evento

 Palestrantes afirmam: é preciso enxergar a 
área de Compras como o coração do negócio


