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ANR FAZ BALANÇO E RESSALTA ANO DE CONQUISTAS

Eventos como o ENCOVISAS e o RestauraRH, além do Ciclo de Debates ANR, foram alguns dos principais
destaques do ano da associação

M

esmo em um ano atípico, com cenário
de retração econômica, a ANR ampliou
sua representatividade e a sua interlocução
com municípios e os governos. No ano
de 2014, marcado pela Copa do Mundo e
pelas eleições, a entidade se fez presente
em diversas decisões para o setor, como no
pleito junto ao ministro da Fazenda Guido
Mantega para o adiamento da nova tabela
de referência de preços para impostos sobre
bebidas e refrigerantes.
A entidade reforçou sua atuação política
e conseguiu aproximar os associados para
discussão de temas sobre a alimentação fora
do lar. A deficiência energética do país e a
crise hídrica em diversas cidades levaram a
associação a criar o Ciclo de Debates ANR, com
encontros que reuniram especialistas das mais
diversas áreas com foco no negócio. Uma boa
parte desses eventos nasceu das ideias dos
Grupos de Trabalho da ANR, justamente para
preencher algumas lacunas do mercado para
o aprendizado e aprimoramento de todos.
Pode-se destacar, ainda, o encontro que
debateu a questão das ciclofaixas em São Paulo.
O esforço da ANR junto à Prefeitura serviu para
modificar parte dos trajetos, que prejudicava o
acesso de frequentadores e a carga e descarga
de estabelecimentos associados.
A associação também se saiu vitoriosa na
área jurídica. Conquistou o veto definitivo a
uma norma da COVISA-SP, que exigia o uso de
luvas plásticas para manuseio de alimentos,
e uma ação direita de inconstitucionalidade

contra Lei da Prefeitura de Americana
(SP), que estabelecia 50% de desconto em
rodízios para pessoas submetidas a cirurgias
bariátricas, além de uma ação do Paraná
que exigia a publicação de cardápios com
informações nutricionais.
Representatividade e inovação
A ANR criou um novo evento no segmento:
o RestauraRH, primeiro encontro do setor
exclusivamente voltado para a área de
recursos humanos dos bares e restaurantes.
O sucesso da primeira edição já garantiu
a de 2015, com o objetivo de apresentar as
principais novidades em gestão de pessoas,
além de mostrar novos dados e estudos.
2014 foi marcado pela mudança de sede da
entidade. Depois de anos localizada no bairro
de Pinheiros, em São Paulo, a ANR passou a
atuar, desde julho, em seu novo endereço, no
bairro do Itaim. O espaço permitiu à entidade
realizar em sua própria estrutura muitos dos
cursos, palestras e treinamentos que antes
eram feitos em outros espaços.
Novos projetos
Em 2015, ano em que completa 25 anos
de atuação, a ANR seguirá seu trabalho de
defesa dos associados nas mais diversas
esferas. Uma das principais propostas na
expansão da entidade é uma aproximação
maior com o poder público, especialmente
em Brasília. A associação ainda estuda a
criação de uma sede na capital federal,
além de outra no Rio de Janeiro, onde se
encontram muitos dos associados.
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ANR RENOVA PARCERIA COM A TOP TAYLOR

A

parceria da ANR com a Top Taylor vai
continuar. Há mais de 30 anos no mercado,
a empresa acaba de renovar o contrato
como sócio-fornecedora da entidade. “Para
nós essa renovação é muito importante.
Junto com a ANR podemos ampliar nossos
relacionamentos”, diz Camila Ziello, gerente
de Marketing da Taylor. “Achamos que os
eventos, reuniões e treinamentos oferecidos
pela entidade agregam muito para nosso
crescimento empresarial”, comenta.

Esses instrumentos têm o objetivo de economizar energia, conforme seu uso correto. Os aparelhos garantem a higiene e a segurança dos
alimentos em cozinhas de grande escala. Como
consequência, as instalações ficam mais confortáveis, minimizando emissões e cumprindo
com os requisitos básicos na produção. “Sabemos que as normas da ANVISA têm direcionado
estabelecimentos comerciais a aperfeiçoarem
cada vez mais seus métodos de controle, e é ai
que podemos ajudar”, diz.
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MOBILE INN É O NOVO SÓCIO FORNECEDOR DA ANR
laborar com os associados agregando valor
ao negócio por meio da rede mobile.

A

ANR firmou parceria com a MOBILE INN,
empresa do ramo de tecnologia móvel. O
foco da companhia está no desenvolvimento
de soluções inovadoras para a plataforma
móvel. A parceria com a entidade poderá co-

“Acreditamos na consistência e na força
dessa parceria, que é estratégica para nós e
pode nos aproximar cada vez mais do mercado e associados”, diz Arnaldo Campos, gerente Comercial.
A empresa busca ver o cliente como um parceiro de negócios, permitindo, assim, instituir uma cadeia de valores entre todos.

NOVA PARCERIA ANR COM A EKMA

A

EKMA é a nova parceira da ANR. A marca
que está no Brasil desde 1972 teve seu início na cidade de São Paulo, com apenas quatro produtos. Por conta da demanda do setor
alimentício, a empresa ampliou sua linha institucional, que passou a ter 18 produtos em
seu portfólio, entre eles os sachês de catchup,
mostarda e maionese, e se tornou referência
no mercado.
A marca está sempre em busca de qualidade
dos serviços, oferecendo melhorias e a satisfação dos clientes. “Com a parceria esperamos
ampliar nossa participação em um segmento
tão significativo no mercado de Food Service,

trazendo soluções personalizadas para padronizar e facilitar a operação nos restaurantes”,
diz Dauto Junior, diretor Comercial da Ekma.
bem até cinco salários mínimos.

CHINA IN BOX – COMIDA NA CAIXINHA

A

história da rede China
in Box começou em
1986, quando Robson
Shiba decidiu se mudar
para os Estados Unidos
para trabalhar e estudar
o idioma inglês. Na terra
do Tio Sam, ele percebeu
a alta demanda por
comidas chinesas por parte dos consumidores
que, cada vez com menos tempo, acostumaramse a pedir refeições que fossem entregues em
casa, em caixinhas de papelão.

Quando retornou ao Brasil, decidiu abrir
um tele-entrega de comida chinesa, inspirado nos restaurantes norte-americanos.
Assim, em 1992, Shiba conseguiu inaugurar sua primeira loja China in Box no bairro de Moema, em São Paulo. Hoje são 227
lojas China in Box espalhadas em todo país. A rede
vende em média mais
de 4 milhões de refeições por ano.

A ANR DESEJA A TODOS BOAS FESTAS E UM 2015 DE MUITA PROSPERIDADE.
NOSSO PRÓXIMO BOLETIM SAIRÁ EM 12 DE JANEIRO.
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