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DESTAQUE

ANR TERÁ PALESTRA DO ECONOMISTA RAUL VELLOSO EM MARÇO

Foto: site Raul Velloso

Depois de dois anos seguidos de recessão, o Brasil começa a dar os primeiros
passos para uma sutil melhora. Porém, ainda longe do ideal, empreender no
país continua sendo um desafio. Com legislações ultrapassadas, tributações
em alta e metas pouco claras do governo, é preciso conhecer e entender as
possíveis movimentações da economia antes da tomada de qualquer decisão.
Para ajudar seus associados nesse sentido, a ANR realiza, no dia 7 de março,
um encontro com o economista Raul Velloso (foto), em São Paulo.
Ph.D em economia pela Universidade Yale, nos Estados Unidos, Velloso
já atuou como secretário Nacional Adjunto e secretário para Assuntos
Econômicos, no Ministério do Planejamento. Especialista em contas públicas,
foi membro do Conselho de Administração do BNDES, EMBRAER e IBGE.
Atualmente é consultor econômico e colunista dos jornais O Estado de São
Paulo e O Globo.
“Como entidade representativa do setor, queremos dar aos associados o maior
número de informações possíveis para que possam continuar empreendendo
no país com um saldo positivo. É uma oportunidade para que o segmento
consiga reforçar suas estratégias e superar a crise”, afirma o diretor executivo
da ANR, Alberto A. Lyra.
As inscrições para a palestra serão abertas em breve. Para mais informações
entre em contato pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

novidade

PIZZA HUT APRESENTA NOVAS SOBREMESAS
EM PARCERIA COM A NESTLÉ

Brownie com sorvete e
chocolate Dois Frades

Para começar o ano com o pé direito, a Pizza Hut, associada ANR, em
parceria com a Nestlé, lançou um novo cardápio de sobremesas para seus
clientes. Batizado de GranFinale, o menu traz cinco opções de doces: torta feita com o chocolate Charge, que leva caramelo e amendoim; torta
holandesa com Alpino; bolo de chocolate com morango Sensação; bolo de
chocolate com Noblesse; e o brownie com sorvete e chocolate Dois Frades.
“As parcerias com grandes marcas fazem parte da estratégia da Pizza
Hut há algum tempo. Queremos oferecer aos nossos clientes, além de

Torta holandesa
com Alpino

produtos de qualidade, uma diversidade no cardápio. O objetivo é que
encontrem opções para todos os momentos e gostos”, afirma Antonio
Marchese, diretor de marketing da marca.

cardápio

SPOLETO TEM OPÇÕES DE SALADA PARA O VERÃO

Tradicionale

Massa

Mostarda, Mel, Mostarda Light e Rosé –, todos sem glúten e conservantes.

Buscando promover uma alimentação saudável para seus clientes, a rede
Spoleto, associada ANR, montou duas saladas especiais para o verão. A

“Apresentamos uma nova experiência ao consumidor que busca uma ali-

“Tradicionale” e a “Massa” são ótimas opções para quem busca comidas mais

mentação saudável, com produtos usados numa dieta balanceada com

leves durante a estação.

foco no verão. São ingredientes nutritivos e de baixa caloria”, declara o
chef da rede, Gianni Carboni.

Os pratos podem ser acompanhados por cinco molhos distintos – Caesar, Mel e

expansão

DÍDIO PIZZA INVESTE NO INTERIOR
DE SÃO PAULO

Em 2017, a Dídio Pizza, rede especializada em delivery e associada
ANR, pretende aumentar sua atuação no interior de São Paulo. A rede
espera crescer 28% neste ano e está focada na busca por franqueados
em Sorocaba, Limeira, Paulínia, Americana, Guarulhos, Mogi das Cruzes
e São José dos Campos.
Segundo Elidio Biazini, diretor da Dídio Pizza, a região desperta
interesse por seu potencial de crescimento. “Fazemos sempre um
estudo minucioso de cada local para onde vamos e o geoprocessamento
aponta que estas cidades, neste momento, são as mais alinhadas com
os nossos consumidores”, conta.
No ano passado, a rede faturou R$ 31 milhões, com suas 26 lojas instaladas
no país. Ao todo, mais de 556 mil pizzas da marca foram comercializadas.

Ação

OUTBACK PRESENTEIA CLIENTES COM
BEBIDA DE GRAÇA

Em comemoração ao Australia Day, a rede Outback Steakhouse, associada
ANR, ofereceu quase uma semana inteira de bebidas grátis a seus clientes
em todo o Brasil. Para ganhar os drinques, os consumidores precisaram
apenas mostrar na tela de seus smartphones o post oficial sobre a data no
Facebook ou no Instagram. Em cinco dias, quase 50 mil pessoas curtiram a
promoção nas redes sociais.
Os restaurantes da marca serviram gratuitamente um Margarita Trio (coquetel
de bebidas) aos que compraram um aperitivo ou prato principal entre 22 e 26
de janeiro. A promoção gerou um resultado muito positivo para o Outback.
“Os clientes adoram. Ganhar esse presente mediante apresentação do post
tornou a visita ao restaurante muito mais descontraída. A ação gerou uma
procura elevada de aperitivos”, disse Renata Lamarco, gerente de marketing
do Outback Steakhouse.

Margarita Trio: Mais de 50 mil pessoas aprovaram a promoção nas redes sociais
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