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ÚLTIMA PLENÁRIA APRESENTA AS CONQUISTAS DA ANR EM 2013
A ANR apresentou na última quinta-feira (12)
seus principais trabalhos para os associados
e as conquistas da entidade em 2013. A plenária contou com a presença da diretoria da
ANR, da consultoria jurídica, representada
pelo advogado Carlos Augusto Dias, do escritório Dias & Pamplona, além de associados. Foram apresentados os processos que
tramitaram na Justiça em 2013, legislações
que entraram em vigor e as atividades desenvolvidas pela ANR durante o ano, incluindo workshops, palestras, cursos in company,
grupos de trabalho e as reportagens sobre a
associação publicadas na imprensa.

das gorjetas. No mês passado, representantes da ANR e de outras entidades estiveram
reunidos em Brasília, na Receita Federal, para
tratar do tema. As discussões entre o setor e o
Congresso prosseguem no próximo ano. Durante a plenária também foram apresentadas
as principais reportagens feitas este ano em
que a ANR foi citada.

Um dos principais temas tratados na reunião
foi o PLC 57/2010, que regulamenta o rateio

COMO FIDELIZAR CLIENTES E GARANTIR O SUCESSO DE SUA EMPRESA?
Com a concorrência e a profusão de novos aplicativos nos tablets e aparelhos celulares, os bares e restaurantes perceberam que somente a
divulgação da marca nas mídias já não basta. O
relacionamento e as possibilidades de comunicação entre cliente e empresa também precisam cada vez mais de investimentos.
Uma das ferramentas mais empregadas pelas
empresas são os programas de fidelidade, que
visam a manter o cliente fiel aos serviços ou
produtos oferecidos por elas. A ideia é simples: fazê-lo voltar sempre.

4. Definir como vai funcionar. “Você já tem o cartão
da loja?” Cartões magnéticos são uma das maneiras
de controlar quantos pontos cada cliente juntou e
se eles já podem ser trocados por algum prêmio ou
desconto. Isso também pode ser pode ser feito com
papel e até aplicativos de celular.
5. Determinar o valor de cada ponto. Por exemplo,
a cada R$ 20 consumidos no restaurante, o cliente
ganha 1 ponto. Para ganhar um jantar completo
para dois, o cliente precisa acumular 20 pontos. Os

Veja abaixo sete dicas para a criação de um bom
programa de fidelidade. Elas foram publicadas no
portal Exame.com em julho deste ano:
1. Buscar entender por que um cliente não volta.
As razões são várias — os consumidores podem
estar comprando na concorrência, sua renda pode
ter ficado comprometida com pagamentos ou eles
simplesmente podem ter se esquecido de que a
sua empresa existe.
2. Definir um tipo de recompensa para aqueles
que voltarem. Muitas vezes a qualidade dos produtos ou serviços de uma empresa não é argumento
suficiente para convencer o cliente a voltar. Por isso,
programas de fidelidade oferecem prêmios ou descontos para aqueles que compram sempre. Quem
sabe a importância desses dois tipos de recompensa e qual é o mais adequado é o cliente.
3. Escolher os prêmios. Quando os clientes
afirmam que querem ganhar como prêmio algo
muito especial, não quer dizer que a recompensa não possa ser o que a empresa já vende. No
caso de restaurantes, pode ser um jantar completo para dois, por exemplo.

valores dos pontos e dos prêmios, claro, variam de acordo com a política de preços do
estabelecimento.
6. Criar um nome. A maioria dos especialistas afirma que batizar o programa de fidelidade com um
nome diferente do da empresa e hospedá-lo num
site separado ajuda a apresentá-lo melhor ao público em geral — mais gente pode conhecer primeiro
o programa e, ao se interessar, tornar-se cliente.
7. Avaliar se o programa está dando certo. Para
saber se o programa está funcionando, é preciso fazer o óbvio — acompanhar o crescimento
das vendas. Mas há que ter cuidado ao analisar
os números — muitas empresas aumentam as
vendas sem programa nenhum.

GOFIDEL: APLICATIVO FIDELIZA CLIENTES PELO CELULAR
Associados dispõem de uma ótima ferramenta
para fidelizar seus clientes! O aplicativo goFidel,
sócio fornecedor da ANR, funciona como um
cartão de fidelidade eletrônico. Com ele, bares
e restaurantes conseguem manter a fidelização
da clientela e ter acesso às informações detalhadas, como a frequência das idas dos consumidores ao seu estabelecimento. A ferramenta
está disponível
para download
nos sistemas iOS
e Android.

de “cartão fidelidade” vem ganhando cada vez
mais destaque no mercado. “O aparelho celular
já se tornou parte de nossa vestimenta, e, por
isso, não o esquecemos em casa”, afirmou.
A partir do uso do aplicativo, o estabelecimento
pode escolher qual benefício será oferecido ao
seu cliente, principalmente depois de registrada
cada visita. “Podemos oferecer uma sobremesa,
um refrigerante ou até mesmo repetir o prato
que a pessoa já pediu”, disse Papin.

O aplicativo funciona de maneira simples: basO diretor de ne- ta o cliente scannear o QR Code disponível nos
gócios do apli- estabelecimentos e seu ponto já será salvo aucativo, Djalma tomaticamente no banco de dados do sistema.
Papin, destacou A partir de então, retornando ao local, o cliente
que esse modelo pode desfrutar os benefícios de sua fidelidade.

INGREDIENTES, MÉTODOS DE PREPARO E TEMAS CULINÁRIOS:
CONFIRA AS TENDÊNCIAS PARA 2014
Valorização de produtores locais, sustentabilidade ambiental, cardápio saudável para crianças,
comida sem glúten, massas produzidas sem trigo
e novos cortes de carnes foram algumas das indicações dadas por 1.300 chefs americanos sobre
as tendências para os restaurantes em 2014.
Ao todo, 14 categorias foram pesquisadas: aperitivos, acompanhamentos, pratos principais,
sobremesa, café da manhã, cardápio infantil,
produto, culinária étnica, ingredientes, métodos
de preparo, temas da culinária, bebidas não alcoólicas, coquetéis e bebidas alcoólicas. Em cada
uma delas, os chefs classificaram os itens como
“tendência quente”, “notícia de ontem” e “sempre
favorito”. A pesquisa foi feita pela National Res- amaranto, além das farinhas sem trigo, feitas de
taurant Association (NRA), dos Estados Unidos.
amendoim, painço ou cevada. Adoçantes naturais como agave ou mel e o bacon artesanal tamEntre os Top Trends da categoria “ingredientes”, bém completam a lista.
por exemplo, foram citadas a escolha por matérias-primas de fazenda; o uso de grãos, como Para conferir o estudo na íntegra (em inglês),
kamut (trigo egípcio), espelta (trigo vermelho) e clique aqui.
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