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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

Nesta quarta-feira (11) será realizada 
a segunda edição do RestauraRH, 
que desta vez receberá especialistas 

de Recursos Humanos, Medicina e Direito 
do Trabalho e Liderança Corporativa, com 
o objetivo de apresentar as principais 
ferramentas para gestão de RH e discutir 
estratégias para a manutenção de bons 
profissionais, além das implicações das 
mídias sociais no contrato de trabalho e as 

novidades que devem impactar o setor de 
alimentação fora do lar, como o eSocial.

O evento, organizado anualmente pela ANR, 
acontece no auditório do Centro Brasileiro 
Britânico, no bairro de Pinheiros, na Zona 
Oeste de São Paulo. Os participantes 
poderão acompanhar cinco painéis e trocar 
ideias sobre todo o conteúdo apresentado 
pelos palestrantes. Confira o que vem por aí:

É NESTA QUARTA-FEIRA! RestauraRH CHEGA À SUA 
SEGUNDA EDIÇÃO TRAZENDO CINCO PAINÉIS E 
DIVERSOS ESPECIALISTAS 

11 de novembro de 2015
São Paulo | SP

“Vamos falar da crise econômica que o Brasil está vivendo e 
as implicações dela na operação de restaurantes e, acima de 
tudo, no profissional de RH. É muito importante que ele lide 
com essa situação de conflito de maneira efetiva, agindo com 
inteligência emocional”, adianta a advogada da ANR, Andrea 
Carolina da Cunha Tavares, associada do escritório Dias e 
Pamplona Advogados e a primeira palestrante do dia. 

“Precisamos falar sobre o eSocial, que verificará se as empresas 
estão atendendo a Legislação Trabalhista e a Previdenciária. Já 
no caso de Segurança e Saúde no Trabalho, o evento servirá 
para discutirmos, entre outros assuntos, os dados do Perfil 
Profissiográfico Previdenciário e do Fator Acidentário de 
Prevenção”, revela Nilza Machado, diretora da InterSystemRH, 
segunda palestrante do evento. 

“Um RH moderno precisa estar alinhado às prioridades da 
organização, compreender as necessidades da empresa, 
suas ameaças e oportunidades, e contribuir efetivamente 
para assegurar a competitividade. Nosso objetivo é mostrar 
como fazer para que a área de Recursos Humanos abandone 
a retaguarda para assumir, cada vez mais, o protagonismo na 
construção de resultados para a organização”, destaca Rogério 
Moraes, diretor de RH da Coca Cola FEMSA, um dos convidados do 
terceiro painel, ao lado de José Ricardo Amaro, diretor de RH da 
Edenred (Ticket).

“Não dá para passar todas as orientações de como funciona 
o dia a dia no contrato de trabalho, até porque os processos 
mudam o tempo todo. Mas dá para registrar isso com 
ferramentas, como as mídias sociais, que ajudam a manter 
uma atualização constante sobre a empresa para o funcionário 
e vice-versa”, comenta o juiz da 15° Vara do Trabalho de São Paulo, 
Geraldo Teixeira de Godoy Filho, convidado do quarto painel.

“Há potenciais individuais que, se empregados corretamente, 
contribuem para o desempenho de outras pessoas e, 
consequentemente, da empresa como um todo. Existem 
técnicas baseadas na metodologia de Hill para simplificar 
esses caminhos e destacaremos muitas delas no RestauraRH”,  
finaliza Walter Kaltenbach, diretor do Master Mind Treinamentos e 
da Fundação Napoleon Hill no Brasil, palestrante do quinto e último 
painel do dia. 

Patrocínio Platina: Patrocínio Ouro:

Patrocínio Prata:

DIA 11 DE NOVEMBRO (quarta-feira)
DAS 8H45 ÀS 18H

AUDITÓRIO DO
CENTRO BRASILEIRO BRITÂNICO

R. Ferreira de Araújo, 741
Pinheiros, São Paulo – SP

AS VAGAS PARA O 2º RestauraRH DA ANR ESTÃO 
ESGOTADAS: AGORA, SÓ EM 2016!

Patrocínio Bronze:

Com o objetivo de apresentar e discutir as 
normas relacionadas à rotulagem geral e 
nutricional de alimentos a ANR recebe, 

no dia 10 de dezembro, a professora Cristina 
Rebolho da Silva. Ela possui graduação em 
Nutrição pela Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas e especialização em Gestão da 
Qualidade em Alimentos: Indústria e Serviços 
pela Universidade São Judas Tadeu, além 
de mestrado em Alimentos e Nutrição pela 
Universidade Estadual de Campinas. 

RESERVE SUA VAGA PARA O CURSO DE EXTENSÃO DE 
ROTULAGEM DE ALIMENTOS EMBALADOS

Durante o curso, os Responsáveis 
Técnicos de serviços de alimentação, 
incluindo nutricionistas, engenheiros de 
alimentos, químicos, técnicos em nutrição, 
veterinários e outros profissionais que 
atuam na área de alimentos, poderão 
conhecer todos os detalhes da rotulagem 
de alimentos embalados, incluindo todos 
os regulamentos estaduais direcionados 
aos serviços de alimentação e 
informações técnicas obrigatórias sobre as 
características nutricionais dos alimentos 
oferecidos pelo estabelecimento. 

Para mais informações entre em contato 
pelo e-mail: 

 comunicacao@anrbrasil.org.br

COMPOSTAGEM: UMA AJUDA AO PLANETA E TAMBÉM 
AOS RESTAURANTES

O conceito de lixo tem mudado. O 
que antes era descartado sem 
qualquer regra, hoje recebe uma 

atenção redobrada. A reciclagem também 
se aplica aos alimentos, mesmo sendo 
uma ação ainda menos praticada. Ciente 
disso, a jornalista Fernanda Danelon 
criou o Instituto Guandu, que tem ajudado 
os restaurantes a reduzirem seus resíduos 
orgânicos por meio da compostagem, 
que transforma os restos alimentícios 
em adubo. Com essa prática, o Instituto 
consegue reutilizar cerca de 10 toneladas 
diárias de massa, produzidas por grandes 
estabelecimentos da cidade de São Paulo, 
que antes iam diretamente para o lixo.

Além de reduzir o impacto socioambiental 
e ajudar o planeta, Fernanda relata que 
os restaurantes que aderem ao projeto 
também estão sendo muito beneficiados, 
até porque o Instituto costuma introduzir 
hortas dentro das cozinhas dos 
estabelecimentos – que são adubadas 
com a compostagem e ainda oferecem a 
oportunidade dos chefs trabalharem com 
os alimentos in natura.

“As vantagens são muitas, pois, com a 
prática, os restaurantes já se adequam 
à Lei Federal nº 12.305, que trata da 
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redução de resíduos sólidos, além da 
norma da Secretaria Municipal da Saúde 
de São Paulo, que prevê a separação do 
lixo seco do orgânico e, por fim, ainda 
conservam a cozinha mais organizada”, 
conta a idealizadora.

No Brasil, a produção diária de resíduos 
orgânicos ultrapassa os 200 milhões de 
quilos. Diante deste número, o projeto do 
instituto Guandu, batizado de “Do Prato ao 
Prato”, chega para atender, de forma simples 
e vantajosa, uma necessidade ambiental, 
cuja solução pode estar nas mãos do 
chefs e donos de restaurantes. Para mais 
informações acesse:

institutoguandu.com 

No próximo dia 26 de novembro, na 
sede da ANR, acontece o workshop 
sobre Gestão de Pessoas com foco nos 

gerentes de estabelecimentos e gestores de 
recursos humanos. Protagonistas no dia a dia 
da administração dos restaurantes, bares e 
redes de alimentação, esses profissionais são 
os responsáveis por integrar a equipe à cultura 
e rotina da empresa e, por isso, necessitam da 
orientação adequada.

Promovido pela ANR, o curso pontuará as 
principais atribuições para a gestão eficiente 
de pessoas, bem como as ferramentas 
capazes de facilitar o desempenho 
dos gestores à frente da equipe e, 
consequentemente, de toda a organização. 
Entre os assuntos, há destaque para as 

rotinas trabalhistas, principalmente sobre as 
dúvidas com o holerite, e a importância da 
comunicação e integração entre gerentes, 
como representante da empresa, e equipe. 
O encontro será conduzido 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.

Os temas do workshop serão trabalhados 
durante três horas, com início às 14h.

R$ 360,00

R$ 240,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

As inscrições feitas até o dia 19 de 
novembro terão 10% de desconto. O valor 
inclui CD com material do workshop e 
certificado de participação.

Acontece no dia 25 de novembro, 
na sede da ANR, o workshop “Boas 
Práticas de Higiene e Fabricação de 

Alimentos” que tem como objetivo capacitar 
aqueles que manipulam alimentos para 
executarem suas tarefas de recebimento, 
armazenamento, produção e distribuição, de 
acordo com as normas e legislações vigentes.

O evento acontece das 8h às 17h e será 
ministrado pela consultora técnica da ANR, 
Eliana D. Alvarenga. Divido em três partes, 
o workshop contará com uma palestra, 
dinâmica de grupo e demonstração prática. 
Entre os temas abordados no encontro 
estão: “O que é contaminação alimentar 
e como evitá-la?”, “Aspectos sanitários 
importantes para alimentação” e “Como 
garantir a segurança alimentar dos alimentos 
preparados em restaurantes?”.

Os interessados que se inscreverem até o dia 
18/11 ganham 10% de desconto. 

O valor inclui certificado de participação e 
CD com os materiais utilizados no workshop. 
Para mais informações entre em contato 
pelo e-mail: 

ANR ORGANIZA WORKSHOP SOBRE BOAS PRÁTICAS DE 
HIGIENE E FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS

R$ 450,00

R$ 300,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

 comunicacao@anrbrasil.org.br

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

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

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O WORKSHOP 
SOBRE GESTÃO DE PESSOAS 
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GT-CoM: ESPECIALISTAS DO TRIPADVISOR CONVERSAM 
COM ASSOCIADOS SOBRE O PODER DAS AVALIAÇÕES DO 
SITE E OS CUIDADOS COM AS FRAUDES

R ealizado na última quinta-feira (5), 
o sexto GT-CoM de 2015 recebeu o 
Senior Manager Partneships, Marco 

Jorge, e o Business Development Executive 
Partneships, Alex Leite, representantes da 
TripAdvisor na América Latina, para falar 
com os associados sobre a importância das 
avaliações feitas pelos usuários e como as 
experiências compartilhadas por eles na 
plataforma podem influenciar diretamente 
o andamento de um negócio. Além disso, os 
convidados também responderam muitas 
dúvidas relacionadas às dificuldades com o 
gerenciamento do perfil do restaurante no 
site, bem como questões sobre a reportagem 
da TV2 francesa sobre um estabelecimento 
falso que foi classificado em 120º lugar entre 
três mil outros.

Considerado o maior site de viagens do 
mundo – hoje com mais de 250 milhões de 
avaliações e uma média de 160 comentários 
por minuto – o TripAdvisor tem servido de 
ferramenta para que os estabelecimentos 
possam medir a qualidade do serviço 
prestado e direcionar melhor suas ações. 
“Gostamos de dizer que plataforma é 
uma espécie de ‘consultoria gratuita’ 
para as empresas. Diferentemente das 
auditorias contratadas e das classificações 
feitas com base em apenas uma ou duas 
visitas, o TripAdvisor permite que os 
gestores possam avaliar continuamente 
a preferência do seu público consumidor, 
incluindo o prato, o ambiente e o 
atendimento”, destaca Marco Jorge.

As experiências dos usuários têm sido 
a base do TripAdvisor, que garante aos 
estabelecimentos um aumento da sua 
visibilidade local, e até mesmo global, a 

partir dos comentários postados no canal. 
Além disso, o ranking do site permite que 
o restaurante determine sua precificação 
em relação aos seus concorrentes. “Se um 
restaurante que aparece em quarto lugar 
cobrar mais caro que aquele que está 
em segundo, com certeza o usuário vai 
preferir seguir para este que está melhor 
posicionado”, acrescenta. 

Já Alex Leite mostrou como os gestores 
têm utilizado as ferramentas do Centro 
de Gerenciamento, disponibilizadas 
gratuitamente no site do TripAdvisor, 
para responder críticas, checar as 
atividades da concorrência e atrair 
novos clientes. Os especialistas também 
tiraram algumas dúvidas dos associados, 
entre elas a possível falha no sistema 
que permitiria a postagem de sucessivos 
comentários positivos em favor de 
um estabelecimento em detrimento 
de outros. “Hoje o maior setor do 
TripAdvisor é justamente o anti-fraude. 
Temos mais de 400 funcionários para 
filtrar os comentários e ainda utilizamos 
algoritmos capazes de detectar qualquer 
tentativa de burlar o sistema. E também 
consideramos os próprios restaurantes 
como parte vital para o funcionamento 
do nosso site”, finaliza Jorge. 
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VAGAS

ESGOTADAS!

http://institutoguandu.com

