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“NÃO ADIANTA INVESTIR MILHÕES,
SE A COMIDA CHEGAR FRIA.”

N

a última quinta-feira (5), a jornalista
Alessandra Blanco conversou com os
associados, na sede da ANR, sobre as
melhores estratégias de comunicação e o poder
das redes sociais na divulgação das marcas,
receitas e dos próprios estabelecimentos.
Nos últimos anos, o setor de food service tem
acompanhado um aumento na quantidade de
sites de Internet e aplicativos que oferecem
sugestões de lugares, dicas de receitas e
notas atualizadas. Com o boom de notícias,
as grandes marcas, segundo ela, precisam se
aproximar do público, principalmente aquele
que ajuda a divulgar o produto.
Para isso, a convidada do primeiro GT-CoM de
2015 fez um balanço dos últimos dez anos à
frente do blog Comidinhas, hoje hospedado
no site da revista Vogue, e aproveitou para
lembrar detalhes de suas passagens pelas
redações do jornal Folha de S. Paulo e pelo site
iG, onde começou a se dedicar ao jornalismo de
gastronomia e a avaliar restaurantes de diversos
países. Além de compartilhar suas histórias,
Alessandra também avaliou as ferramentas
utilizadas hoje pelas agências de marketing,
relações públicas e assessorias de imprensa.
“Os restaurantes precisam saber aproveitar
esses influenciadores que escrevem todos os
dias nos blogs, pois eles estão trazendo cada
vez mais retorno ao segmento”, diz Alessandra,
destacando que os almoços com jornalistas
praticamente caíram em desuso. “Coletiva
de imprensa não funciona, nem deveria
existir. A não ser que o restaurante esteja
sendo inaugurado, apresentando um novo

cardápio ou trazendo um chef internacional.
Do contrário, quem escreve busca sozinho as
informações que faltam”, emenda.
Foi avaliada também a eficácia de releases para
a imprensa como forma de divulgar as ações de
um estabelecimento. “É preciso conhecer muito
bem o blogueiro ou o jornalista que faz parte
desse meio gastronômico. Busque tentar saber
o que ele procura. Não adianta um restaurante
investir milhões em uma reforma, se a comida
continuar chegando fria e o atendimento ser
de péssima qualidade”, completa a jornalista.
Alessandra deu exemplos de restaurantes
que, diante da crise, conseguiram se
reinventar, passando a vender um conceito
mais adequado para um período de recessão.
“Todo negócio que pretende se destacar no
mercado deve seguir um modelo. Não adianta
um restaurante ser formal no seu ambiente
e querer forçar uma imagem descolada nas
redes sociais. É preciso ter personalidade. E as
pessoas estão reparando nisso cada vez mais.
A avaliação chega dos jornalistas e agora dos
próprios consumidores, que descrevem suas
experiências nos estabelecimentos”, conclui.
Estiveram presentes no encontro as assessorias
dos grupos Friboi e IMC, os associados Gero
e Forneria San Paolo, Café Girondino, o
marketing do Terraço Itália, da Cia. Tradicional e
da Cervejaria Nacional, além de representantes
do Grupo Trio, Idearia (realizadora do festival
Comida Di Buteco), os responsáveis pelas redes
sociais do Grupo Egeu e RH do Barbacoa.

ANR APRESENTA WORKSHOP SOBRE MANUAL DE
CARGOS E SALÁRIOS COM ESPECIALISTA DA USP
da pela Universidade de São Paulo (USP) vai
conduzir o workshop. Informações relacionadas aos cargos e salários dos funcionários e
o papel de cada um dentro da organização
serão discutidas. A reunião começa às 14h e
tem previsão de três horas de duração.
O valor da inscrição é de

R$ 240 R$ 360
para associados

para não associados

O valor inclui CD com palestra de apresentação e certificado de participação. Inscrições e mais informações pelo e-mail:

P

ara ajudar os estabelecimentos comerciais
a se organizar diariamente, a ANR promove o workshop “Manual de Cargos e Salários – Como Estruturar”. O encontro é direcionado
para gestores de RH e áreas correlatas e será realizado na próxima quarta-feira (11).

comunicacao@anrbrasil.org.br
ou pelo telefone:

(11) 3083-1931

A consultora Flávia Campana Omori, especialista
em gestão do conhecimento e psicóloga gradua-

As vagas são limitadas.

DE OLHO NA AGENDA: GT-RH E GT-TEC
SIGA A PLACA!

N

a próxima terça-feira (10), o GT-Tec irá
começar a reunir as sugestões dos associados para compor a programação
do próximo ENCOVISAS, incluindo nomes de
palestrantes e temas que deverão fazer parte
do encontro. Na ocasião será apresentado também o Guia de Sinalização Obrigatória em Bares
e Restaurantes, lançado pela ANR em parceria
com o Escritório Dias & Pamplona. Consta na
pauta, ainda, a divulgação do workshop sobre
pescados e a apresentação da empresa Éricon,
fornecedora de materiais de limpeza.

O presidente da ANR, Cristiano Melles, na edição do
ENCOVISAS de 2014

das obrigatoriedades, taxas e descontos que
envolvem funcionários e colaboradores do setor.
Para mais informações, acesse o site da ANR
(www.anrbrasil.org.br) ou escreva para

No dia 12, o GT-Rh irá debater benefícios como
seguro saúde, odontológico, convênio farmácia,
previdência privada, empréstimo consignado,
cesta básica, vale alimentação, entre outros, além

comunicacao@anrbrasil.org.br

NOVA LINHA DE CRÉDITO PARA FINANCIAR
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NA PRAÇA

A

Desenvolve SP (Agência de Desenvolvimento Paulista), instituição financeira do governo estadual, começou a
oferecer a Linha Inovacred Expresso, da Finep,
com objetivo de diminuir a burocracia nas concessões de financiamentos para projetos de
inovação de micros e pequenas empresas. A
nova linha de crédito vai apoiar atividades relacionadas à inovação para empresas com receita bruta anual de até R$ 16 milhões. O limite de
financiamento é de R$ 150 mil e a taxa de juros
é de 0,68% ao mês com um prazo de pagamen-

to que pode chegar a 48 meses, incluindo a carência de seis a 12 meses.
Os principais itens que podem ser financiados
pela nova linha de crédito são equipamentos
nacionais e importados; aquisição de softwares vinculados ao desenvolvimento de inovação; matérias primas e materiais de consumo
ligados à prototipagem ou lotes pioneiros;
serviços de consultoria tecnológica; marketing e comercialização da inovação; patenteamento e certificação.

CERVEJINHA NA CALÇADA FICOU MAIS CARA
EM CURITIBA. PARA O DONO DO BAR!

O prefeito de Curitiba, Gustavo Fruet,
assinou na última semana de fevereiro
decreto que regulamenta o uso de áreas
consideradas de recuo em estabelecimentos comerciais da cidade, incluindo
bares e restaurantes. Os proprietários
que utilizarem as calçadas, por exemplo, deverão pagar anualmente valores
que variam entre R$ 60 e R$ 150 por metro quadrado.
Os valores estabelecidos para uso dos
recuos são: R$ 12,50 para área central
e setor histórico; R$ 10 para ZR4 e setoriais, como o Batel; R$ 7,50 para ZR4
em regiões como Centro Cívico e Santa
Felicidade; e R$ 5 para as demais áreas
da cidade.
Os estabelecimentos que estiverem
regularizados poderão construir coberturas e fechar o recuo frontal. A
prefeitura informou que o uso dos recuos é opcional.

CRISE HÍDRICA: SEM
GUARDANAPOS DE TECIDO

Diante da maior crise de abastecimento da
história, muitos restaurantes de São Paulo estão se adaptando a este período de falta de
água e campanhas de desperdício zero. Mais
uma das medidas adotadas foi a retirada dos
guardanapos de pano das mesas.
O empresário Marcelo Fernandes, sócio do
Attimo e do Kinoshita, associados da ANR,
afirma que essa mudança em um dos turnos
poupou a lavagem de cerca de dois mil guardanapos por mês. “No começo os clientes estranharam, mas fomos explicando a situação
e a maioria entendeu. Agora, nossa ideia é
fazer a mesma coisa no jantar”, disse Fernandes, em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo.
No início do ano, diversos estabelecimentos
começaram a trocar suas louças e os copos
de vidro pelos de plástico. Outros, que funcionavam no almoço e no jantar, passaram
abrir só no período da noite.

ALIMENTAÇÃO TAMBÉM É SAÚDE
Um dos eventos mais respeitados do setor há mais de
20 anos na Europa, o Vitalfoods chega a sua 4ª edição
na América Latina em 2015. Com o apoio da ANR, o
encontro reúne profissionais do setor de alimentação, pesquisadores e cientistas para debater o desenvolvimento de produtos, regulação da indústria
de nutracêuticos (produtos com valor terapêutico) e
alimentos funcionais.
“É a primeira vez que a ANR apoia o evento, mas é o
início de uma parceria muito forte que será desenvolvida ao longo dos anos”, afirma Renata Lara, gerente
de marketing do Vitalfoods South America. “A entidade está representando os restaurantes que trabalham
com os produtos finais desse setor. Temos temperos
funcionais, pães que evitam o glúten... esse mercado
vem crescendo muito por conta da demanda e não
poderíamos deixar de contar com a presença dos estabelecimentos nesse encontro”.
A ideia principal do congresso é facilitar a produção
de ingredientes saudáveis, que possam ajudar no
combate de doenças e tragam apenas benefícios aos

consumidores. Neste ano serão cerca de
100 expositores e mais de 50 palestrantes focados nesse mercado. No total, são
esperados mais de três mil visitantes nos
dois dias de evento.
O Vitalfoods acontece em 24 e 25 de março,
no Transamerica Expo Center, em São Paulo.
Para saber mais acesse:

www.vitafoodssouthamerica.com.br
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