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UniverSiDaDe mcDonalD’S abre vaGaS Para 2ª tUrma De mba
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noviDADE

GiraffaS lanÇa “carDÁPio Para cUrtir”
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alinhar as estratégias de negócio baseadas nas variáveis socioambientais. São 
esses os propósitos do curso de MBA Executivo em Administração: Estraté-
gias para o Desenvolvimento Sustentável, da Universidade McDonald’s, em 
parceria com a FGV. As inscrições para a 2ª turma já estão abertas e as aulas 
começam a partir do dia 30 de março. 

Dividido em quatro módulos –“Gestão Integrada”, “Ciências Naturais e Meio 
Ambiente”, “Stakeholders e Comunicação”, e “Novos Modelos de Negócio”–, o 
curso possui duração total de 22 meses. A carga horária é de 432 horas-aula, 
sendo 312 horas presenciais e outras 120h à distância. As aulas acontecem às 
sextas e sábados, das 8h30 às 16h30, na sede da Universidade McDonald’s, 
em Alphaville-Barueri.

De acordo com o Diretor Corporativo de Sustentabilidade e Coordenador 
Geral do MBA do McDonald’s, Leonardo Lima, o principal objetivo é formar 
pessoas que possam aplicar o conhecimento em seu dia a dia. “Os líderes ca-
recem de uma formação técnica, pois têm o poder de influenciar em mudan-
ças, principalmente dentro da organização em que estão inseridos”, revela. 

Segundo Lima, os colaboradores da rede possuem algumas facilidades para 
se inscrever no curso, porém a turma é aberta para todos que buscam apri-
morar os conhecimentos. 

Para mais informações acesse:

http://sv.www5.fgv.br/hotsites_corp/arcos_dorados/

EnconTroS

anote na aGenDa: GtS tÊm reUniÕeS naS 
PrÓXimaS SemanaS

Na próxima quinta-feira (09), às 15h30, o Grupo de Trabalho de Recursos 
Humanos se reúne na sede da ANR, em São Paulo, para a primeira reunião 
de 2017. Entre as pautas que serão discutidas estão a convenção 158 da 
Organização Internacional do Trabalho, que aborda o término da relação do 
trabalho por iniciativa do empregador, e a possibilidade de sua aplicação 
para as rescisões contratuais no Brasil. Além disso, o projeto de lei que 
pode alterar substancialmente a legislação trabalhista, o andamento do 

PL de regulamentação das gorjetas e as primeiras definições sobre o 4° 
RestauraRH também serão temas debatidos no encontro.

Já na terça-feira, 14, acontece o primeiro encontro do Grupo de Trabalho 
Técnico do ano, também na sede da ANR, às 14h. Na quinta-feira, 16, é a 
vez do GT-Tributário, marcado para às 9h30. A pauta dos dois encontros 
será divulgada em breve. 

pArcEriA

JUn SaKamoto É eScolHiDo o cHef Da JaPan HoUSe 

A Japan House, cuja inauguração está prevista para maio no número 52 
da Avenida Paulista, já escolheu seu chef, segundo o blog da jornalista 
Sonia Racy: Jun Sakamoto. A casa contará ainda com a consultoria de 
um dos chefs mais renomados do Japão, Zaiyu Hasegawa.

O projeto Japan House, iniciativa global do governo japonês, escolheu São 
Paulo, Londres e Los Angeles como as primeiras metrópoles a receberem a 
iniciativa. O espaço abrigará um restaurante/cafeteria. 

Dono de um dos restaurantes japoneses mais conceituados de São Paulo, 
que leva seu nome, Sakamoto, ex-presidente da ANR, abriu as portas de sua 
primeira unidade em 2000.  Desde então ele coleciona alguns dos principais 
prêmios de gastronomia do país. Aos 50 anos, o paulista - que também é 
sócio da Hamburgueria Nacional, no Itaim, e do Junji, no Shopping Iguatemi 
-, pretende ampliar os negócios no Brasil e abrir uma filial em Nova York, 
inspirado no renomado Sawada, de Tóquio.

A Divino Fogão, rede de restaurantes de comida típica da fazenda e associada 
ANR, encerrou 2016 com resultados positivos. Mas a marca pretende crescer 
ainda mais neste ano. A inauguração da loja de número 190 no Suzano 
Shopping, em Suzano (SP), marcou o início do projeto de expansão e são 
esperadas mais nove unidades até o fim de 2017. Outro plano é buscar espaços 
em aeroportos, seguindo o modelo da loja do Aeroporto Internacional Tom 
Jobim, no Rio de Janeiro.

Para atender o maior número possível de pedidos, a rede também está investin-
do em tecnologia. O objetivo é flexibilizar o atendimento, diminuindo o tempo 
na troca de informações e ganhando maior agilidade na administração da fila de 
clientes.“A tecnologia nos auxilia no monitoramento das vendas, contribuindo 
para os negócios. Além disso, conseguimos padronizar todos os processos, o 
que é um desafio enorme para toda franquia e franqueadora”, afirma Bruno de 
Souza, gerente de TI da Divino Fogão.

nEgócioS

Divino foGÃo PrePara eXPanSÃo em 2017

Para mais informações ou confirmação de presença, encaminhe e-mail para

comunicacao@anrbrasil.org.br

Preview do projeto Japan House, iniciativa do governo japonês, em São Paulo

Divino Fogão terá mais nove unidades até o fim de 2017

O Giraffas, associado ANR, incluiu novidades no cardápio. A rede acrescen-
tou a linha de porções para Happy Hour e a Crepizza, produto exclusivo da 
marca, que combina recheio de crepe e crocância de pizza. As novas opções 
estão disponíveis em todas as unidades, sempre a partir das 16h.

“Trouxemos as melhores opções de petiscos para a praça de alimentação. Os 
consumidores podem aproveitar ao máximo nossa variedade de produtos na 
companhia de amigos e familiares”, explica a diretora de marketing da rede, 
Luciana Morais, que espera uma boa aceitação do novo cardápio. 

A Crepizza pode ser encontrada em três sabores salgados (Marguerita, 
Bolognesa e Calabresa) ou dos doces(Chocolate, Creme de Avelã e Ba-
nanildo). Quem optar pelas porções disponíveis para o Happy Hour, pode 
aproveitar o Frango à Passarinho, Iscas de Frango à Milanesa, Contrafilé 
em fatias, Calabresa Acebolada, Batata Frita Caseira e Batata Frita Casei-
ra com Cheddar e Bacon.

Crepizza
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http://sv.www5.fgv.br/hotsites_corp/arcos_dorados/

