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A UNIÃO QUE DÁ RESULTADOS 
O fim de mais um ano é o momento apropriado 

para fazermos uma avaliação sobre as ações reali-
zadas no decorrer de 12 meses.

O fim de mais um ano é o momento apropriado 
para fazermos uma avaliação sobre as ações reali-
zadas no decorrer de 12 meses. Atingimos nossos 
objetivos? Aprendemos nas adversidades? Que de-
safios nos esperam no ano que se inicia? São algu-
mas das indagações mais frequentes nesta época. 

O ano de 2011 foi, sem dúvida, um período de 
desafios para o setor de alimentação fora do lar, 
e para a ANR em particular. Mas também tivemos 
grandes conquistas - a última delas no apagar das 
luzes de 2011, com a aprovação, pelo Confaz (Con-
selho Nacional de Política Fazendária) da não inci-
dência de ICMS sobre as gorjetas.

No campo jurídico também não foram poucas as 
vitórias, como as sentenças e liminares obtidas na 
justiça que desobrigaram os associados da Asso-
ciação Nacional de Restaurantes (ANR) do cumpri-
mento da resolução 24/2010 da Anvisa (que dispõe 
sobre a publicidade e promoção comercial de ali-
mentos com grandes quantidades de açúcar, sódio, 

gordura e bebidas de baixo teor nutricional, entre outros) e da contratação de nutricionistas para o reca-
dastramento no PAT. Ou ainda a liminar que impediu a Prefeitura de São Paulo de autuar os estabelecimen-
tos vinculados à entidade por violação à Lei do Valet devido à falta do Termo de Permissão de Uso (TPU).

A entidade também desenvolveu este ano a pesquisa de cargos e salários do setor – ação inédita no 
setor, que contemplou cerca de 70 cargos e quase 6 mil dados. Em todos os momentos, e nestes aqui 
citados em particular, a ANR se mostrou atuante como entidade representativa do setor, seja no âmbito 
jurídico, em conversas e na aproximação com órgãos governamentais ou em entrevistas e posiciona-
mentos apresentados à imprensa. 

Um dos problemas mais marcantes do período foi, sem dúvida, os assaltos contra bares e restaurantes 
de São Paulo, principalmente no primeiro semestre e que tiveram associados entre as vítimas. E princi-
palmente na adversidade é que agimos não apenas para cobrar mais segurança das autoridades, mas 
também na aproximação de corretoras para criação de apólices voltadas exclusivamente para esta fina-
lidade, sobretudo a proteção do cliente.

Também vimos, do ponto de vista da legislação, especialmente em São Paulo, novas normas surgirem, 
como a Lei do Couvert e a Lei Antiálcool, que interferiram diretamente na rotina dos estabelecimentos. 
Também avançamos nas discussões sobre novas possibilidades de legislações sobre a gorjeta, que afe-
tam a maioria de nossos associados. 

A lição que aprendemos com tudo isso é a de que, mais do que nunca, o setor tem de estar unido e 
organizado para lutar por melhorias em prol da categoria. E esta união começa a partir da vida asso-
ciativa, da difusão de ideais e objetivo únicos e da construção de um plano de ação conjunto e efetivo. 
Precisamos defender nossos interesses.

A ANR vem trabalhando, ao longo dos anos, pela intensificação do seu trabalho em Brasília, por meio 
da participação ativa no Congresso Nacional, ação que irá se intensificar em 2012. Aprofundar o progra-
ma de qualificação profissional também está na lista de nossas prioridades para o próximo ano. Além 
do fortalecimento do setor, queremos oferecer todo o apoio necessário afim de que nossos associados 
possam enfrentar sem surpresas as novas exigências que se descortinam com a proximidade de eventos 
como a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016.

Neste aspecto, vale destacar que tivemos uma série de avanços em 2011, por meio dos diversos 
workshops sobre temas importantes para o setor que realizamos ou mesmo das contribuições advindas 
dos Grupos de Trabalho da entidade, que fortaleceram sua atuação neste ano. 

Todas estas conquistas são, em grande parte, resultado do apoio incondicional da Diretoria e do Conse-
lho da ANR, e também dos associados que, acreditando nos benefícios da vida associativa, contribuíram 
efetivamente com a entidade apresentando dúvidas e sugestões e participando dos nossos eventos. 

O ano 2012 provavelmente será tão desafiador quanto foi este que agora se encerra. Mas tudo o que jun-
tos plantamos até agora só nos dá a certeza de que nosso setor está cada vez mais organizado e fortalecido. 

Boas festas a todos nós e um Ano Novo de muita prosperidade! 

Jun Sakamoto - Presidente da Associação Nacional de Restaurantes (ANR)

Mensagem da diretoria:

ANR ENTRA EM RECESSO A PARTIR 
DO DIA 30 DE DEZEMBRO

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR) en-
trará em período de recesso a partir desta sexta-feira, 
dia 30 de dezembro. As atividades na entidade serão 
retomadas no dia 16 de janeiro. A ANR agradece aos 
associados o apoio e a dedicação oferecidos ao lon-
go de 2011 e deseja a todos um Feliz 2012!


