
R ealizada anualmente pela ANR, a 
Pesquisa Salarial da entidade, única 
voltada inteiramente para o setor, 

traz novidades para a edição de 2015. Neste 
ano, apresentará um relatório específico 
para os restaurantes localizados no Rio de 
Janeiro. Os participantes vão poder optar 
em aderir ao pacote completo (SP+RJ) ou 
seguir com os dados apenas de São Paulo. 

O consultor da ANR e sócio da BRPontes, 
Benedito Pontes, irá consolidar as informações 

fornecidas pelos associados de mais de 70 cargos, 
incluindo salão, cozinha e administração. Entre 
os levantamentos que serão apresentados está 
um raio X dos salários praticados em empresas 
com serviço à la carte e refeições rápidas.

As condições para adesão à Pesquisa 2015 são:

Produção: Linhas Comunicação | www.linhascomunicacao.com.br

As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br 

8 de setembro de 2015 | Número 316 - ano 7

BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

NOVIDADES NA PESQUISA SALARIAL ANR 2015

As empresas que participaram do módulo “Pesquisa Salarial” do curso “Plano de Cargos e 
Salários” terão desconto especial de R$ 150 na adesão. Todos os dados serão enviados pelo 
participante diretamente para a BRPontes Consultoria, que manterá total sigilo das informações. 

INSCRIÇÕES PARA 11ª TURMA DE BOAS PRÁTICAS PARA 
ESTOQUISTAS ESTÃO ABERTAS

A 11ª Turma do workshop Boas Práticas 
para Estoquistas de Alimentos se 
reunirá, na próxima segunda-feira 

(14), na sede da ANR, visando capacitar 
estoquistas de alimentos quanto aos 
procedimentos na gestão das rotinas 
do estoque. Durante o encontro serão 
abordados os aspectos higiênicos sanitários 
e de controles para o correto recebimento 
e armazenamento de alimentos, de acordo 
com Portaria SMS/SP N° 2.619/11.  

Conduzido pela consultora técnica da ANR, 
Eliana D. Alvarenga, o workshop discutirá 
outros temas, como o uso adequado do 
termômetro e aferição de temperatura, regras 
de armazenamento, além da importância 
da higiene na cadeia produtiva, entre outros 
critérios de segurança. A carga horária é de 
8 horas e contará com palestra, seguida por 
dinâmica de grupo e demonstrações práticas 
dos tópicos apresentados.
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Os interessados em participar da 
Pesquisa Salarial têm até quinta-feira 
(10) para fazer sua inscrição. 

TIPO
CIDADES

 PESQUISADAS
MÓDULO 

“À LA CARTE”
MÓDULO

 “REFEIÇÕES RÁPIDAS” AMBOS OS MÓDULOS

ASSOCIADO

NÃO ASSOCIADO

SP

SP + RJ

SP

SP + RJ

R$ 900,00 R$ 900,00

R$ 990,00 R$ 990,00

R$ 990,00

R$ 1080,00

R$ 2.700,00

R$ 2.970,00

R$ 2.700,00

R$ 2.970,00

R$ 2.970,00

R$ 3.240,00

No dia 10 de setembro, às 14h, a ANR irá promover uma reunião gratuita com todas 
as empresas interessadas em participar da Pesquisa 2015, para definição dos cargos 
a serem pesquisados e orientação de coleta e preenchimento de planilhas com as 
informações necessárias. A presença no encontro não implica na obrigatoriedade da 
adesão da pesquisa.

CONHEÇA A PESQUISA DE SALÁRIOS ANR - SEM COMPROMISSO
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O treinamento, recrutamento e seleção 
de pessoal para bares e restaurantes 
ainda é um dos principais gargalos do 

setor. Com a alta rotatividade observada em 
muitos estabelecimentos, principalmente de 
garçons, a formação de pessoal é uma tarefa 
bastante delicada, que requer especialização, 
principalmente do RH das empresas. 

Pensando nisso, a ANR irá reunir na próxima 
quarta-feira (9), das 14h às 17h, a 5ª turma de 
Recrutamento e Seleção, que será conduzida 
por Flávia Campana Omori, consultora 
da entidade e psicóloga graduada pela 
Universidade de São Paulo (USP), com cursos 
de especialização em Gestão do Conhecimento 
e Marketing de Serviços pela FGV/SP. 

Durante o encontro, os participantes poderão 
conhecer as etapas de uma seleção, os 
instrumentos para facilitar as decisões e a 

forma de incluir a participação de outras áreas 
no processo seletivo, pois é no recrutamento 
e seleção que se começa a estruturar a maior 
força da empresa: a equipe de colaboradores. 

É NESTA QUARTA-FEIRA! 
5ª TURMA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
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comunicacao@anrbrasil.org.br

R$ 360,00

R$ 240,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

Para mais informações, escreva para :

R$ 450,00

R$ 320,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

No dia 15, acontece mais um GT-TEC, na 
sede da entidade, com um balanço do 
4º ENCOVISAS e um bate-papo sobre 
rotulagem com a professora Cristina 
Rebolho, da Faculdade São Camilo. No 
encontro será discutido, ainda, o projeto 
a ser desenvolvido com as Vigilâncias 
Sanitárias para reciclagem de RTs que 

atendem os estabelecimentos do setor. 
As inscrições são gratuitas. Para mais 
informações escreva para:

 comunicacao@anrbrasil.org.br

NOVO ASSOCIADO: VILLA BISUTTI
A beleza e a excelência dos eventos da 
Villa Bisutti chegam à ANR! Com mais de 
50 anos de experiência na organização e 
realização de encontros e festas de alto 
padrão, a nova associada 
da entidade – cuja primeira 
casa surgiu em Bergamo, 
na Itália – ficou conhecida 
por trazer o estilo europeu 
para São Paulo, oferecendo 
espaços concorridos e 
muito bem localizados.

A Villa Bisutti trabalha tanto 
com eventos sociais, como casamentos, bodas, 
aniversários e festas de debutantes, quanto 
com eventos corporativos, como convenções, 

congressos, lançamentos, premiações, entre 
outros; sempre com profissionais capacitados 
para garantir a eficiência, do inicio ao fim 
do evento. “Há um departamento inteiro 

responsável pela compra de 
alimentos, pela elaboração 
do cardápio e até pela 
produção dos pratos que 
são servidos no buffet”, diz 
Marcio Vages, do marketing 
da marca.

E foi justamente essa 
motivação, junto com a 

intenção de ampliar as relações com o setor 
de alimentação fora do lar, que fez com que a 
Villa Bisutti se associasse à ANR. Bem-vinda!

UMA CERVEJA PARA CHAMAR DE SUA

O mercado das chamadas craft 
beers, ou cervejas artesanais, está 
em franco crescimento. Diversos 

estabelecimentos passaram a investir em 
estudos e na formação de profissionais para 
garantir a criação de novos rótulos. Mas, afinal, 
o que é preciso para conquistar o público? A 
cerveja artesanal pode ser uma alternativa 
para a crise?

Na 8ª reunião do Ciclo de Palestras e Debates 
da ANR, que acontece na próxima segunda-
feira (14), das 14h às 15h, na sede da entidade, 
a especialista Paty Albehy irá falar sobre o 
crescimento dos negócios que apostaram 
nesse segmento em expansão e mostrar como 
a cerveja artesanal pode contribuir para o 
aumento da receita de bares e restaurantes.
 
Apesar de a produção brasileira de cervejas 
ainda ser controlada por grandes empresas, 
existem diversas oportunidades para os 
pequenos e médios empreendedores. As 
cervejas artesanais representam cerca de 1% 
do volume de cerveja produzido no Brasil, 
contudo, nos Estados Unidos, esse mercado já 
equivale a 8%, representando mais de 15% do 
faturamento de setor cervejeiro.

Entre os temas abordados no encontro estão as 
vantagens de revenda para restaurantes e outros 
PDVs, a importância da matéria-prima e até 
dicas de harmonização. Paty é beer sommelier 
pela Associação Brasileira de Sommeliers (ABS) 
e realiza eventos e degustações semanais por 
meio do programa “Degusta!”. Antes da palestra, 
Ivan Formigoni, da Belogics, irá apresentar 
um projeto de construção de indicadores 
específicos do setor, como ferramenta de 
gestão para empresários. Para mais informações 
escreva para:

 comunicacao@anrbrasil.org.br
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INDICADORES DE RH: O NOVO CURSO DA ANR

No próximo dia 16 de setembro a ANR 
dará início a um novo workshop: 
Indicadores de RH.  “Da mesma 

forma que se calculam indicadores 
financeiros, de vendas e de produtividade 
em uma organização, também é possível 
mensurar a eficiência na gestão de pessoas 
com determinados indicadores numéricos. 
Faltas, atrasos, demissões, acidentes, entre 
outros temas, são  variáveis que representam  
custos indesejáveis e também  podem ser 
reflexos  da falta de boas politicas de RH”, 
comenta o palestrante Reinaldo Chaguri, 
MBA em recursos humanos pela FIPE.

O RH, de acordo com Chaguri, tem um papel 
crucial  na busca, retenção e desenvolvimento 
de bons profissionais. Ao mesmo tempo, o 
setor deve estar ao lado das lideranças da 
empresa apoiando-as na complexa tarefa 
de gerir bem as pessoas. “Certamente  por  
trás das razões de sucesso de uma empresa 
estão pessoas qualificadas, motivadas e bem 
lideradas que fazem a diferença na gestão 
dos negócios”, destaca.

Gestores, supervisores e todos os profissionais 
da área de Recursos Humanos fazem parte do 
público-alvo do novo workshop promovido 
pela ANR. O curso terá 3 horas de duração e 
acontecerá na sede associação a partir das 14h. 
Para inscrições e mais informações: 

 comunicacao@anrbrasil.org.br
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Acontece na próxima quinta-feira (10), às 
15h30, a oitava reunião de 2015 do GT-
RH, na sede da ANR. Entre os assuntos 
abordados está a programação do 2º 
RestauraRH, que já está com inscrições 
abertas no site da entidade. Além disso, 
o encontro servirá também para discutir 
o novo modelo de correção de dívidas 
judicias trabalhistas, considerado mais 
oneroso para as empresas. 

Outros temas que fazem parte da pauta 
deste grupo de trabalho estão alguns 
benefícios e obrigatoriedades pertinentes 
ao setor de food service, entre eles convênio 
farmácia, empréstimo consignado, cesta 
básica e vale alimentação e algumas 
políticas de desconto que podem ser 
aplicadas na própria loja. Para mais 
informações entre em contato com a ANR. 
As inscrições são gratuitas.

GRUPO DE TRABALHO ESTARÁ REUNIDO NO DIA 10

ÚLTIMAS VAGAS


