
A Desenvolve SP (Agência de 
Desenvolvimento Paulista), 
parceira institucional da ANR, 
financiou 51% mais para pe-

quenas empresas no ano passado do que em 
2012. A instituição financeira do governo do Es-
tado oferece linhas de crédito de longo prazo, em 
condições especiais, para pequenos e médios em-
preendedores que precisam de recursos para fazer 
decolar, ampliar ou modernizar seu negócio.

A agência financia empresas com faturamen-
to anual a partir de R$ 360 mil, com taxas de 
juros que partem de 0% (zero) e prazos que 
chegam a até dez anos. Informações mais de-
talhadas sobre linhas de crédito e condições 
para obtê-las podem ser consultadas no site 
www.desenvolvesp.com.br. A agência paulis-
ta oferece ainda um simulador que mostra o 
valor das prestações, de acordo com o finan-
ciamento pretendido.

A Vivenda do Camarão, rede de fast food com 
pratos e receitas à base de camarão e associada 
da ANR, está nos Estados Unidos. As duas pri-
meiras lojas estão instaladas desde dezembro 

na Flórida com o nome The Shrimp House (A 
Casa do Camarão).

Criada há 30 anos e, atualmente, com 160 pon-
tos de venda no Brasil, a Vivenda do Camarão 
deve abrir pelo menos mais sete lojas na Flóri-
da ainda em 2014 e até 25 nos próximos dois 
anos. Os investimentos nas dez primeiras lojas 
devem ser de US$ 21 milhões.

“A Flórida tem uma grande população de bra-
sileiros, assim como um forte turismo de ne-
gócios”, afirmou Carlo Barbieri, presidente da 
Vivenda do Camarão no Estado americano, lo-
calizado na região Sul do país.

Impossível pensar em hambúrguer e não associá-
-lo à maior franquia do mundo: o McDonald’s. A 
marca é um dos principais símbolos do estilo de 
vida americano, e o nome da rede é o sobrenome 
dos dois irmãos que a fundaram, em 1937: Richard 
e Maurice McDonald. 

No começo era um estabelecimento com siste-
ma drive-in, na Califórnia, mas em 1948 os irmãos 
notaram que o maior lucro do McDonald’s vinha 
da venda de hambúrgueres. Então, renovaram to-
talmente o restaurante. Entre as mudanças, uma 
nova forma de produção dos sanduíches, prepara-
dos com base em uma linha de montagem.

Assim foi até 1954, quando o vendedor de máqui-
nas de agitar milk-shake Ray Kroc montou a pri-
meira loja franqueada e, logo depois, com a ajuda 
de um investidor, comprou a parte dos irmãos fun-
dadores, se dedicando a partir de então à expan-
são da marca. 

No Brasil, o McDonald’s chegou há 35 anos no Rio 
de Janeiro, em 1979, e em São Paulo dois anos de-
pois, em 1981. Hoje são mais de 30 mil lojas espa-
lhadas por mais de 110 países, com cerca de 1,8 
milhão de funcionários em todo o mundo. O Big 
Mac, sanduíche mais famoso da rede e presente 
no cardápio de todos os países, foi criado em 1968.
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VIVENDA DO CAMARÃO CHEGA AOS ESTADOS UNIDOS 

SUPERINTENDENTE DO ITAÚ-UNIBANCO PARTICIPA DO 1º GT-COM NA ANR

A Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego 
(MTE) n° 1.885 aprovou o Anexo 3 – Atividades e 
operações perigosas com exposição a roubos ou 
outras espécies de violência física, nas atividades 
profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

A Norma Regulamentadora n° 16 (NR-16) consi-
dera perigosas as atividades que impliquem a ex-
posição dos profissionais de segurança a roubos 
ou outras espécies de violência física. 

Com isso, empregados das empresas prestadoras 
de serviço que exercem a função de vigilantes te-
rão assegurado adicional de 30% sobre o salário.

Além disso, o empregado poderá optar pelo 
adicional de insalubridade devido e ainda serão 
descontados ou compensados do adicional ou-
tros da mesma natureza que eventualmente já 
estão sendo concedidos ao vigilante por meio 
de acordo coletivo. Leia mais aqui.

NORMA DE PERICULOSIDADE GARANTE ADICIONAL DE 30% NOS 
SALÁRIOS DOS EMPREGADOS DE SEGURANÇA PRIVADA 

O SOBRENOME MAIS FAMOSO DO PLANETA: MCDONALD’S 

Esta semana de 17 a 21 de fevereiro terá quatro 
eventos da ANR, em São Paulo. Das 10h às 12h 
desta terça (18) acontece a primeira reunião do 
GT-CoM de 2014. Danielle Sardenberg, superin-
tendente de Marketing & Canais Diferenciados do 
Itaú Unibanco, vai falar sobre as ações diretas com 
consumidores, entre eles clientes de restaurantes. 

À tarde, das 15h às 17h, é a vez do Workshop Re-
crutamento e Seleção, voltado a gestores de RH 
e interessados no aprimoramento da seleção de 
suas equipes, especialmente de restaurantes, ba-
res ou lanchonetes. Os trabalhos do workshop 
serão conduzidos pela psicóloga Flávia Omori, 
graduada pela Universidade de São Paulo (USP).

Na quinta-feira (20) será realizada a 5ª Turma do 
Workshop Boas Práticas para Estoquistas de Ali-
mentos. O evento acontece durante todo o dia, 
das 8h às 12h e das 13h às 17h. Na tarde do mes-
mo dia também acontece a primeira Reunião 
Plenária de 2014, com destaque na pauta para os 
temas “Gorjetas”, “Fiscalização do ICMS” e “Consi-
derações sobre o ECAD”.

A plenária será no restaurante Ráscal do Itaim 
Bibi (Rua Leopoldo Couto de Magalhães, 831), 
e é preciso confirmar presença pelo endereço  
comunicacao@anrbrasil.org.br. Mais informa-
ções sobre os outros eventos também podem 
ser obtidas pelo mesmo e-mail.


