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GT-COM: FERREIRINHA VAI FALAR SOBRE
CONSUMO DE LUXO NO PRÓXIMO DIA 17

O

mercado de luxo será o tema do próximo encontro do GT-CoM, marcado para
17 de abril. Carlos Ferreirinha (ao lado) será o
responsável pelo workshop “Novos Hábitos e
Novos Comportamentos de Consumo dos Brasileiros no Luxo e Premium”, com destaque para o
mercado gastronômico, um dos segmentos de
referência no Brasil.

O convidado é fundador e presidente da MCF
Consultoria, empresa especializada em estudos
e análises sobre hábitos e comportamento do
consumidor. Atua há 27 anos nas áreas de gestão de operações, desenvolvimento de negócios, marketing, vendas e comunicação.
No Brasil, Ferreirinha foi executivo de empresas
como EDS/HP (Electronic Data Systems) e Louis Vuitton, empresa pela qual também atuou
como executivo em 10 países latino-americanos. O workshop é voltado a proprietários,
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“A proposta é contextualizar os associados sobre a nova visão do mercado, evidenciando
oportunidades para segmento de bares e restaurantes”, diz Marina Zynger, coordenadora
de Comunicação dos restaurantes Dressing,
Ecco e Forneria San Paolo e responsável pelo
convite a Ferreirinha.
administradores e funcionários das áreas de
marketing e de comunicação dos restaurantes e bares.
O workshop vai acontecer das 9h30 às 11h,
na sede da ANR, em São Paulo. Membros do
GT-CoM podem se inscrever até 16 de abril.
Para os demais associados, as inscrições começam nesta sexta-feira (11) e terminam
também no dia 16. A participação é gratuita,
mas as vagas são limitadas. Mais informações
pelo telefone (11) 3083-1931.

TENDências food
chef de cozinha ganhou destaque; 9) A cozinha
no centro do lar; e 10) Receitas sociais.
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O convidado disse que os estabelecimentos
não devem evitar a tecnologia, mas aprender
a conviver com seu uso feito pelos clientes. Segundo ele, os gestores devem se informar sobre as abordagens legais possíveis para o caso
de alguma repercussão negativa originada de
usuários de redes sociais descontentes. “É preciso agir de forma rápida e certa. Mas acredito
que, sempre, a resposta mais adequada começa com pedido de desculpas.”

O

segundo GT-CoM de 2014 recebeu no último dia 1º de abril Alexandre Canatella
(acima) CEO e cofundador da e-Mídia, detentora dos sites CyberCook, VilaMulher, CyberDiet
e MaisEquilíbrio que havia acabado de chegar
de Austin (EUA), onde participou do festival
multidisciplinar de tecnologia, música e cinema “SXSW South by Southwest”. Ele passou
três meses no Silicon Valley, onde se tornou
beta tester do Google Glass, que foi apresentado no encontro.
Canatella falou sobre “10 Tendências Food” observadas pelo CyberCook com base em sua audiência de 4,7 milhões de visitantes. São elas: 1)
O valor do feito à mão; 2) A cozinha que aproxima as pessoas; 3) As crianças foram para a cozinha; 4) Resgate do regionalismo; 5) Prazer pelo
sabor e conceito; 6) Alimentação saudável + orgânicos; 7) Tecnologia + culinária; 8) Figura do

• Deu na Folha de S.Paulo
O caderno “Comida”, da Folha de S.Paulo, publicou em 2 de abril - um dia após a reunião do
GT-CoM - reportagem de capa tratando sobre o
mesmo tema da tendência 10 (Receitas sociais)
apontada na véspera por Alexandre Canatella.
Com o título “Compartilhei, curti” e chamada
“Redes sociais conectam pessoas que gostam
de cozinhar (e abrem suas casas para estranhos)
com quem gosta de comer e ter novas experiências”, o texto relata casos de brasileiros que estão
aderindo à proposta de compartilhamento de experiências gastronômicas e culinárias.
Em sua apresentação, Canatella havia afirmado
que “o centro de trocas de receitas está cada vez
mais online, através de compartilhamentos e experiências dos mais variados tipos”. Na ocasião,
ele mencionou o site “Eat With” - também citado
pela reportagem da Folha - como um dos que
proporcionam essas experiências.

LABORATÓRIO MATTOS E MATTOS DIVULGA NOVA TABELA ESPECIAL
DE PREÇOS PARA ASSOCIADOS ANR
O Grupo Mattos e Mattos divulgou em 31 de março a nova tabela de preços vigente a partir dessa data. A
ANR informa que os valores abaixo são diferenciados (com desconto) e oferecidos apenas aos associados.
• Análise Microbiológica de Alimento - RDC 12/2001: RS 95
• Análise Microbiológica de Alimento de Origem Cárnea - RDC 12/2001: RS 100
• Análise Microbiológica de Alimento suspeita de Doença Transmitida por Alimento: R$ 140
• Shelf Life: R$ 125/tempo
• Análise Microbiológica de Água/ Gelo, de acordo com Portaria 2.914: RS 73
• Análise Microbiológica Nutrição Enteral: R$ 300
• Análise Microbiológica de Água Mineral, de acordo com RDC 275/2005: RS 98
• Análise Microbiológica de Ar Ambiente (Sedimentação) - RDC 09/2003: R$ 40
• Análise Microbiológica de Superfície/ Utensílio/ Equipamento - Método Swab: R$ 38
• Análise Microbiológica de Manipulador - Método Swab: R$ 38
• Análise Microscópica: R$ 95
• Seguro de Intoxicação - em eventuais casos de toxinfecção alimentar ou fiscalização da Vigilância Sanitária, podemos fornecer Assessoria Técnica Emergencial: R$ 200/ hora
• Taxa de Coleta (1 para cada 40 km de distância da sede deste Laboratório): R$ 38
Os valores dos demais serviços, apenas sob consulta. Outras informações pelo telefone (11) 3104-9225.

WORKSHOP MOSTRA QUE BOM ATENDIMENTO
SIGNIFICA CLIENTE SATISFEITO

A

“Não basta oferecer um atendimento padronizado, com muitos ‘senhores’, ‘senhoras’,
‘obrigado’, ‘um momento, por favor’”, diz ela.
“O bom atendimento está ligado ao comprometimento da equipe, à divulgação dos conceitos do restaurante, a um cuidado com os
detalhes, acima de tudo a identificação clara
das necessidades dos clientes.”
Entre os temas que serão tratados durante as
2h30 (das 14h30 às 17h) estão “Os pilares do
atendimento”, “Conceito da empresa”, “Medição de satisfação”, “Fidelização de clientes”
e “Avaliação”. O público-alvo do workshop

Foto: Shutterstock

ANR realiza nesta quarta-feira (9) o
workshop “Atendimento e Fidelização de
Clientes”, que apresentará conceitos sobre os
pilares do atendimento e formas de ampliar a
satisfação dos clientes, gerando a sua fidelização. Segundo Flávia Campana Omori, responsável pelo treinamento, um dos maiores
motivadores da satisfação ou da insatisfação
dos clientes é o atendimento recebido.

são empresários da área, gestores de atendimento, gestores de RH e demais gestores interessados em ampliar a satisfação dos seus
clientes.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas
pelo telefone (11) 3083-1931 ou pelo e-mail
anr@anrbrasil.org.br. Os valores são R$ 160
(associados) e R$ 230 (não associados).

CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS É TEMA DO GT-RH
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aprendizes; redução de custos com planos médicos;
empregados horistas; horas extras; e esclarecimentos acerca da Portaria nº 375, sobre trabalho aos
domingos. Outros temas também poderão ser sugeridos pelos participantes.
Mariana Malagutti, do Si Señor, uma das responsáveis pelo grupo, diz que o formato das reuniões está
sendo modificado. “Nossa ideia é fazer com que as
pessoas participem do GT-RH mais bem informadas
sobre os temas que serão tratados”, afirmou.
Segundo Mariana, era comum associados irem às reuniões do GT-RH sem saberem detalhes importantes da
pauta do dia. Por conta disso, perdia-se algum tempo
até que todos estivessem a par e em condições de debater os temas com conhecimento de causa.

O

GT-RH deste mês vai se reunir nesta quinta-feira (10), às 15h30, para discutir assuntos como
contratação de estrangeiros, menores, estagiários e

A reunião será na sede da ANR (Rua Cônego Eugênio
Leite, 513, cj 11, Pinheiros, São Paulo). Para mais informações e inscrições, telefonar para (11) 3083-1931 ou
enviar uma mensagem para anr@anrbrasil.org.br.

GT-SA LEVA CONVIDADOS AO SHOPPING ELDORADO PARA CONHECER
CENTRO DE COMPOSTAGEM
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Durante o encontro, representantes do Badebec, BFFC Bob’s, Gardenia, Grupo IMC, Grupo
Trio e Mc Donald’s tiveram a oportunidade de
conhecer o passo a passo de como funciona
o processo de compostagem de resíduos alimentares provenientes das sobras da praça
de alimentação do shopping.

O

Grupo de Trabalho Sustentabilidade Ambiental (GT-SA) visitou no último dia 1º de abril o
Centro de Compostagem do Shopping Eldorado
(foto). O encontro foi organizado em parceria com
o Núcleo Bioideias, que desenvolve soluções aplicadas ao meio ambiente com o uso de tecnologia.

Além disso, os participantes visitaram as estações de tratamento dos resíduos e a horta
da Bioideias, localizada no telhado do shopping, onde são plantadas mudas de verduras
e legumes, temperos, farmácia viva e flores
para criar biodiversidade. “O programa pode
ser uma ferramenta útil para agregar valor
sustentável ao setor de restaurantes e gerar
autossuficiência na produção de alimentos”,
disse Cristina Signori, engenheira agrônoma
da Bioideias.

BOB´S: O BICAMPEÃO DE TÊNIS EM WIMBLEDON
QUE VIROU EMPRESÁRIO DE FAST FOOD NO BRASIL

E
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m 1952, o conceito de fast food ainda nem
existia no Brasil quando o jovem tenista de
Nova York Robert Falkenburg (ao lado, aos 23
anos de idade), bicampeão de tênis no torneio
de Wimbledon (Inglaterra), em 1948 e 1949, deu
a largada a sua história de sucesso empresarial.
Tudo havia começado seis anos antes, em 1946,
quando Bob, como era chamado pelos amigos,
estava no Rio para um torneio e, ao procurar um
bom milk shake na cidade, não encontrou nenhum. Mas ele ficou com uma ideia na cabeça.
Casado com uma brasileira e morando nos Estados Unidos, em 1950 Bob desembarcou de
volta no Brasil e montou uma sorveteria em
Copacabana, a Falkenburg.
Dois anos depois, a loja mudou de nome para
Bob’s e passou a vender hambúrguer, hot dog,
sundae e milk shake.
A marca abriu-se para o sistema de franquias
somente em 1984. Passados 62 anos desde a
primeira loja Bob´s, atualmente são mais de
1.000 pontos de venda em todas as capitais do

Brasil, além de unidades franqueadas em Angola (África) e no Chile.
Hoje com 88 anos, Bob vive em um rancho nos
Estados Unidos. Desde 1974 ele não é mais dono
da rede que leva o seu nome.
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