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noviDADE

vivenDa Do CamarÃo esPera CresCer 20% no merCaDo De ConGelaDos 

A cadeia de suprimentos se tornou fundamental na gestão de bares e restau-
rantes. A área é extremamente estratégica para os negócios e devido à sua 
importância a Associação Nacional de Restaurantes resolveu criar o GT-Supri-
mentos, um espaço aberto para que os associados possam trocar experiên-
cias e analisar práticas de relacionamento com os fornecedores de produtos. 

O sétimo grupo de trabalho da entidade tem uma visão ampla sobre o assunto. 

mErcADo

bares e restaUrantes Devem arreCaDar 
r$ 3,31 bilHÕes DUrante o Carnaval

O segmento de bares, restaurantes e similares será responsável por 57,3% 
das receitas obtidas pelas atividades turísticas no Carnaval 2017. De acordo 
com levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), a estimativa é faturar até R$ 5,8 bilhões com a data, dos 
quais R$ 3,31 bilhões seriam provenientes do setor de alimentação fora do lar.

Segundo o estudo, os estados que devem registrar as maiores receitas são: 
Rio de Janeiro (R$ 2,4 bilhões), São Paulo (R$ 1,5 bilhão) e Minas Gerais (R$ 
332,7 milhões). Para a CNC, a arrecadação, no entanto, será 5,7% menor 
do que o carnaval 2016. 

mArkETing

De Carona, Gabriel meDina sUrPreenDe 
PassaGeiros em aÇÃo Da frootY

O campeão mundial de surfe Gabriel Medina está rodando a cidade 
de São Paulo em ação da Frooty, associada ANR. Na campanha 
#SorrisoRosa, a marca se juntou à EasyTaxi para uma ação especial: 
o atleta pode aparecer, de surpresa, quando usuários do aplicativo 
solicitarem uma corrida. Além do bate-papo com Medina, o participante 
ainda leva para casa uma embalagem de 200ml do Frooty Pitaya. 

A campanha faz parte de uma nova fase da Frooty, que no 2º semes-
tre de 2016 passou por um reposicionamento de marca e agora inves-
te em novos produtos, ações de marketing e digital. “Há mais de 20 
anos, a Frooty inovou e colocou o açaí no dia a dia dos brasileiros. 
Agora, traz um creme de pitaya com uma cor vibrante, tão intenso e 
refrescante quanto. Então, nada melhor que provocar essa degusta-
ção, levar o produto até os consumidores e ver essas reações”, afirma 
Bárbara Bruno, gerente de marketing da Frooty.

A Vivenda do Camarão, associada ANR, quer crescer ainda mais no mercado 
de pratos prontos, vendidos em supermercados. Tendo, atualmente, 80% de 
seu faturamento proveniente da linha de franquias, a rede acredita que os no-
vos produtos gerem um aumento de 20% na receita. O investimento do projeto 
foi de R$ 1,5 milhão. 

Com a entrada no segmento de congelados, o objetivo é alcançar diferentes 
tipos de consumidores, oferecendo um produto com a mesma qualidade das re-
feições vendidas nas lojas. “Os pratos mantêm as mesmas características nutri-
cionais, sabor e textura dos feitos na hora, tudo por conta do processo rígido de 
produção”, conta Rodrigo Perri, sócio-diretor da Vivenda do Camarão.

Ao todo, são cinco opções disponíveis ao público: Camarão ao Creme de Palmi-
to, Camarão ao molho 4 queijos, Camarão ao molho Alfredo, Camarão ao molho 
Provençal e a tradicional Paella. Com preço sugerido de R$17,90, todas vêm com 
arroz e batata palha como acompanhamento. 

Foto: divulgação

Novo GT busca contribuir para a profissionalização e a otimização 
da prática de compras

comunicacao@anrbrasil.org.br
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O novo GT irá abordar, entre outros temas, a oportunidade de negociação com 
fornecedores em condições diferenciadas, como identificar e avaliar viabilidade 
de negociação de materiais de consumo e abordagem da indústria ao setor de 
restaurantes. Os encontros do novo GT serão mensais, na sede da ANR, em 
São Paulo. Para participar, os proprietários, gestores e profissionais da área 
de suprimentos e afins devem enviar um e-mail informando nome, cargo e 
telefone de contato para o endereço abaixo.

nA PrÓXimA QUinTA, 16/02

reforma trabalHista, refis e GorJetas estÃo na PaUta 
Da Primeira Plenária Do ano 

A primeira plenária de 2017 da ANR, que acontece nesta quinta-feira (16), vai 
discutir assuntos como a reforma trabalhista em andamento no Congresso, a 
tramitação da Medida Provisória 766, que institui o novo Refis, chamado agora 
de PRT – Programa de Regularização Tributária -, e o andamento do projeto 
que regulamenta gorjetas.

Também estão na pauta outros temas como a Convenção 158 da OIT, que veda 
a dispensa imotivada de empregados, o fim da isenção do ICMS para carnes, 

a contratação dos nutricionistas por restaurantes e as negociações com o 
SINDIFAST. Ainda serão abordadas questões relativas a planos de saúde, a 
criação do novo Grupo de Trabalho da ANR voltado para a área de Suprimentos 
e o lançamento dos guias da associação “A Lei de Cotas e o Colaborador com 
Deficiência” e “Restaurantes no Combate a Dengue, Chikungunya e Zika”. 

A plenária acontece a partir das 15h, na sede da ANR: Rua Pais de Araújo, 
29, Itaim Bibi. Participe!


