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ANR DÁ BOAS VINDAS AOS FRANQUEADOS GIRAFFAS
Criada em Brasília em 1981, a rede de restaurantes Giraffas trouxe à ANR franqueados, que
passam a integrar o quadro de associados da
entidade neste mês de janeiro. Em menos de
dez anos, a marca conseguiu abrir filiais em São
Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás, Paraíba, Bahia e Sergipe.
Em 2011, foi inaugurado seu primeiro restaurante fora do país, em Miami (EUA). Hoje o Giraffas conta com cinco estabelecimentos só
na Flórida. Servindo mais de 30 opções de refeições e 11 tipos de sanduíches em seus 460
restaurantes em funcionamento, a empresa registrou, no ano passado, faturamento de R$ 840
milhões, com mais de 50 milhões de refeições
vendidas de janeiro a dezembro de 2013.
Assim como os demais associados da ANR,
os franqueados passam a contar com os diversos apoios técnicos obtidos através dos
grupos de trabalho, recebendo informativos
atualizados sobre legislação e procedimentos
operacionais, além de contar com uma enorme grade de workshops com especialistas e
cursos com as menores taxas do mercado.

PAT
O Giraffas chega no momento exato em que muitos associados, principalmente as franquias, estão
buscando uma solução para poderem renovar a
inscrição no PAT (Programa de Alimentação do
Trabalhador), do governo federal.
Por decisão da 16ª Vara Federal de São Paulo, todos os associados da ANR estão dispensados da
necessidade de contratação de nutricionistas
para se cadastrar ou renovar o cadastro no Ministério do Trabalho. Esta foi mais uma importante
conquista da associação. Portanto, aos novos associados, sejam muito bem-vindos!

COPA DO MUNDO AGITA SETOR DE BARES E RESTAURANTES
tes previstos, que devem gastar US$ 250 por
dia (em torno de R$ 680) na cidade durante os
jogos. Por isso, bares e restaurantes estão se
preparando para o evento, alguns deles com
cardápios temáticos da Copa apresentados em
inglês e português. Estabelecimentos já estão
incluindo no orçamento despesas para a contratação de tradutores.

Um estudo da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), em parceria com o Ministério do Turismo, mostra que a Copa do Mundo no Brasil,
entre 12 de junho e 13 de julho deste ano, vai
trazer 260 mil turistas estrangeiros à cidade
de São Paulo. O estudo aponta que cada um
vai deixar, em média, US$ 350 por dia (cerca
de R$ 950), sem contar passagem de avião e
ingresso para os jogos.
São Paulo é ainda o destino preferido entre os
turistas brasileiros, com 1,2 milhão de visitan-

De olho nesse movimento, a ANR tem oferecido
cursos de inglês para capacitar colaboradores
e gerentes de bares e restaurantes, associados
e não-associados. O objetivo é ensinar ao aluno expressões úteis para a recepção de clientes
estrangeiros, retiradas de pedidos, nomes de
pratos, bebidas e ingredientes, sugestões de
venda e até formas de pagamento em inglês.
Informações sobre cursos de inglês e
workshops oferecidos pela ANR podem ser
obtidas no site www.anrbrasil.org.br ou pelo
e-mail anr@anrbrasil.org.br.

VIAJANTES COLOCAM RESTAURANTES DE SP
NO TOPO DE RANKING Do TRIPADVISOR
O TripAdvisor, considerado o maior site de viagem do mundo – hoje com 130 milhões de avaliações e opiniões sobre mais de 3,1 milhões de
restaurantes, hotéis e pontos turísticos do mundo
todo –, acaba de revelar os dados de um levantamento realizado entre os dias 9 e 13 de janeiro,
que apontou que 79% dos entrevistados classificaram como “ótima” a gastronomia de São Paulo.
O resultado coloca os restaurantes da capital no
topo do ranking do levantamento, seguidos por
“opções de compra”, “vida noturna” e “variedade
cultural” entre as melhores avaliações.
Com 88% dos votos, os restaurantes foram, também, a principal opção de lazer da cidade, segundo os entrevistados. Os teatros, em segundo
lugar, tiveram 50% de votos. Entre os dez restaurantes mais bem avaliados estão dois associados
ANR: Fogo de Chão e Duo Cuochi Cucina, também vencedor do Traveller’s Choice 2013.
Com 450 avaliações de viajantes, o restaurante
Due Cuochi foi recomendado por 92% dos internautas. “Local muito agradável, atendimento
nota 10 e comida melhor ainda. (...) Comi carré de
carneiro e de sobremesa petit gateau de limão,
excelente!”, avaliou Ferga, de Dourados (MS). “O
ragu de pato é divinooo! Tudo muito saboroso,

ótimo atendimento, ambiente tranquilo e confortável. Recomendadíssimo!”, testemunhou Giselebitencour, de São Paulo.
Já o restaurante Fogo de Chão recebeu 91% de
aprovação na avaliação de 1.012 viajantes. “O
serviço é excelente, as carnes são a estrela máxima, o buffet é impecável, as instalações magníficas. Ou seja tudo é excelente!”, disse Mauro
S., em sua avaliação adicionada neste mês de
janeiro. “Considero o melhor rodízio que eu
já visitei. Ótimo ambiente, atendimento atencioso, um buffet de saladas bem variado, uma
seleção de carnes ótimas, sempre no ponto”,
escreveu EduardoRNeto, de São Paulo.

PRÓXIMAS REUNIÕES DE TRABALHO: GT-TEC E GT-RH
Na próxima semana acontecem mais duas reuniões de grupos de trabalho. A primeira é do GT-TEC, na terça-feira (11). Na pauta deste encontro
estão o 3º Encovisas (7 de agosto) e o Workshop
sobre Rotulagem (25 de março), entre outros assuntos gerais.
A segunda reunião será do GT-RH, na quinta-feira
(13), quando serão abordados temas como o que
é permitido e possível no processo admissional

de empregados, tira-dúvidas sobre assunto de
interesse do grupo e, ainda, sugestões de assuntos para as próximas reuniões.
As reuniões dos GTs serão realizadas na sede da
ANR (Rua Cônego Eugênio Leite, 513, conjunto
11, Pinheiros, em São Paulo). A do GT-TEC será às
14h, e a do GT-RH, às 15h30. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11)
3083-1931 ou pelo e-mail anr@anrbrasil.org.br.

SPOLETO: CIDADE ARTÍSTICA ITALIANA INSPIROU NOME DA REDE
uma homenagem à cidade de Spoleto, na região
da Umbria, centro da Itália. Nela acontece todos os
anos o “Festival dei Due Mondi” (Festival dos Dois
Mundos), visitado por milhares de turistas no final
de junho e início de julho.

A rede Spoleto de restaurantes, associada à ANR, é
bastante conhecida do público. Afinal tem atualmente mais de 300 pontos pelo Brasil. Sua principal
característica é a liberdade do cliente de montar o
prato de acordo com o seu gosto, com 11 opções de
massas, cinco molhos e 34 acompanhamentos.
Que Spoleto é uma palavra de origem italiana dá
para notar. Mas o que significa? O nome da rede é

O gerente de Marketing da rede, Gustavo Thibau,
completa a explicação. Segundo ele, o restaurante possui algumas características ligadas às artes.
“Nós damos um treinamento de teatro para os novos chefes. É como se fosse uma dinâmica, com o
objetivo de poderem se soltar e se sentir mais à
vontade com o público. A gente até brinca que os
nossos chefes estão entrando no palco”, diz.
O Spoleto está no mercado desde 1999, começou
como um quiosque dentro de um restaurante, no
Rio de Janeiro. “Era o menor estabelecimento do
local, e, mesmo assim, o mais procurado”, informa
Thibau. Por conta do sucesso, os empresários resolveram investir em um restaurante fast food dedicado inteiramente à culinária italiana. Deu certo.

A ANR estreou em seu primeiro boletim de 2014 esta sessão dedicada a contar a origem do nome
do restaurante associado. Se sua empresa tem também uma boa história para contar, envie para
comunicacao@anrbrasil.org.br.
As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação, agência de
comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.
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