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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

PLENÁRIA: NO RADAR, NOVOS PROJETOS 
DE LEI QUE IMPACTAM O SETOR

Realizada no último dia 23, na sede da 
ANR, a segunda reunião plenária do ano 
trouxe diversos temas relevantes para o 

setor, como a Lei de Terceirização, já aprovada 
na Câmara, e também os detalhes da chamada 
Lei Anticorrupção. Para esclarecer as dúvidas 
dos associados, os advogados Carlos Augusto 
Pinto Dias e Fernanda Bayeux, do escritório 
Dias e Pamplona Advogados, reuniram os 
projetos de lei atualmente em discussão, entre 
os quais o que prevê a regulamentação da 
profissão de cozinheiro, o que restringe a venda 
de bebidas alcóolicas próximo a instituições de 
ensino, e outro que pretende regulamentar a 
profissão de garçom.  

O diretor-executivo da ANR, Alberto Lyra, tam-
bém aproveitou o encontro para anunciar as 
novas ações da entidade, incluindo o acordo 
com a Agência Blitz para garantir tarifas espe-
ciais aos associados na inserção do estabeleci-
mento no Google Business View, que promove 
um tour virtual por dentro do restaurante. Ele 
também apresentou a versão impressa dos 
Guias ANR para a crise de água e de energia 

elétrica e explicou a importância do recém-
-criado Grupo da ANR no LinkedIn, que permi-
tirá ainda mais interação entre a entidade e os 
representantes do setor como um todo. 

Na Plenária da ANR também foi decidida a 
criação de um Código de Ética de abrangên-
cia nacional, que poderá orientar, inclusive, 
os interessados em implementar programas 
de compliance em suas empresas. “Todo em-
presário que tem uma marca a proteger deve 
considerar a aplicação desse tipo de programa. 
As multas são terríveis, podendo chegar a 60 
milhões de reais, além de toda a exposição na 
mídia e a inclusão do nome do estabelecimen-
to no cadastro de empresas corruptas”, alerta 
a advogada Fernanda Bayeux, que neste mês 
promoveu uma palestra na ANR sobre a impor-
tância dos chamados “programas de integrida-
de” voltados para o setor.  

Foi anunciado também o resultado da nego-
ciação com o Sindifast, que estabeleceu os rea-
justes e pisos salariais do setor. 

INSCREVA-SE! PARTICIPANTE DO MASTER CHEF 
BRASIL É A CONVIDADA DO PRÓXIMO GT-COM

No próximo dia 4 de maio, às 10h, 
a blogueira especializada em 
gastronomia, Cecilia Padilha (foto), 

estará na sede da ANR para participar do 
segundo encontro do GT-CoM de 2015. Ela 
assina o blog “Yes, We Cook”, com quase 12 
mil seguidores no Facebook e mais de 35 mil 
no Instagram. Cecilia participou do primeiro 
Master Chef Brasil, da TV Bandeirantes, e é uma 
das idealizadoras do Encontro Gourmet, que 
reúne blogueiros e empresários do segmento, 
com o objetivo de estabelecer uma maior 
interação entre eles.

Formada em economia, a carioca se mudou 
para São Paulo e encontrou na gastronomia 
um hobby para fugir da pressão do dia a dia 
agitado do mundo das finanças. Por incentivo 
do marido, criou o blog – o nome faz uma 
referência ao jargão “Yes, we can!” – e não parou 
mais. Durante o encontro, Cecilia vai bater um 
papo com os gestores, compartilhando as 
suas experiências no setor e comentando o 

papel dos programas de TV para o crescimento 
da área. As inscrições são gratuitas e podem ser 
feitas pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

EMBRULHO OU IMBRÓGLIO?

Este mês a ANR realizou uma consulta 
junto à Autoridade Municipal de 
Limpeza Urbana (AMLURB), órgão 

gerenciador dos serviços de limpeza urbana 
prestados na cidade de São Paulo, sobre a 
nova regulamentação que incide sobre o 
uso de sacolas plásticas, bastante utilizadas 
também pelo setor de food service.

Em 7 de janeiro, o prefeito Fernando 
Haddad regulamentou a Lei 15.374/2011, 
substituindo as sacolinhas comuns por 
modelos padronizados, mais resistentes, 
em apenas duas cores: verde e cinza. Desde 
então, o GT-Tec da ANR reuniu as principais 
dúvidas dos associados e encaminhou para 
a AMLURB, pedindo mais explicações sobre o 
tema, conforme pode ser visto no Informativo 
ANR nº 14/2015, disponível na área restrita 
aos associados no site da entidade.

Em resposta, a diretora de Planejamento e 
Desenvolvimento da AMLURB, Julia Moreno 
Lara, disse que a nova legislação é aplicável 
a todos os estabelecimentos comerciais de 
São Paulo, incluindo os restaurantes. Mas 
a regulamentação, no entanto, se refere 

apenas às sacolas plásticas. Julia esclarece que 
as sacolas de papel podem ser uma alternativa, 
inclusive por não haver qualquer definição de 
padrão para utilização delas. Os restaurantes 
também podem aceitar sacolas trazidas pelo 
cliente para acondicionar os produtos que 
levarão para casa. Os sacos de lixo utilizados 
pelos estabelecimentos também não precisam 
seguir as regras de cores estipuladas pela nova 
lei municipal. 

COMO A PESQUISA SALARIAL PODE AJUDAR SEU NEGÓCIO?

A gestão de pessoas nas empresas nunca 
foi tarefa simples. De uma maneira 
geral, os colaboradores almejam 

reconhecimento e a consequente valorização 
pelo empregador.  É o que mostram diversos 
estudos já realizados pelo economista 
Benedito Rodrigues Pontes, que atuou como 
coordenador do curso de pós-graduação 
em RH pela FAAP e hoje é consultor de 
empresas e sócio da BRPontes. “Não precisa 
ser necessariamente nessa ordem, mas é bem 
provável que, para a maioria das pessoas, o 
ganho esteja em primeiro lugar”, diz Pontes. 

Um plano de cargos e salários pode 
organizar a questão salarial em função 
das responsabilidades de cada cargo e da 
remuneração praticada pelo mercado. Nas 
empresas que não possuem esse planejamento, 
a remuneração é praticada de forma aleatória, 
podendo gerar disfunções internas e, 
consequentemente, descontentamentos por 
parte das pessoas, além de trazer sérios riscos 
trabalhistas.

No curso da ANR voltado para orientar o 
setor de food service, o economista mostra 
a importância e quais são as etapas para a 
elaboração de uma pesquisa salarial eficaz, 
entre as quais a coleta dos dados, análise 
estatística da amostra, tabulação dos dados 
e confecção dos relatórios personalizados 
para cada empresa participante. “Esta é uma 
área que exige profundos conhecimentos 
de estatística e de estratégias de RH, 
principalmente avaliação, pesquisa de clima e 
retenção de pessoas”, acrescenta Pontes. 

Com mais de nove livros já publicados, 
entre eles um que trata especificamente 
da questão da administração de cargos e 
salários, o economista revela que atrair e 
reter os funcionários e demais colaboradores 
é uma das maiores dificuldades enfrentadas 
pelas empresas atualmente. “No caso dos 
restaurantes, o que faz a diferença é a qualidade 
da comida e a forma como o cliente é tratado. 

A atração e a retenção de pessoas talentosas 
são vitais nesse tipo de negócio”, finaliza.  

Nos próximos dias 19 e 26 de maio, na sede da 
ANR, acontece o módulo II do encontro que 
irá discutir os conceitos e apresentar toda a 
metodologia necessária para desenvolver uma 
Pesquisa Salarial específica para o setor. As 
vagas são limitadas e os valores das inscrições 
variam de

comunicacao@anrbrasil.org.br

R$ 650,00

R$ 450,00

Não associados

Associados

INSCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO

Para mais informações, escreva para :

DIVULGAÇÃO DE VAGAS NO 
GRUPO DA ANR É ELOGIADA 
POR ASSOCIADOS
O recém-criado grupo da ANR no Facebook está 
contribuindo, e muito, para que os restaurantes 
associados encontrem o funcionário que eles 
procuram, em um curto espaço de tempo e de 
forma gratuita.  No último mês, cerca de 20 res-
taurantes divulgaram suas vagas no grupo, ob-
tendo respostas satisfatórias, tanto pela própria 
rede social, quanto por e-mail e telefone.

“Fizemos a publicação como teste e o resultado 
foi positivo. Recebemos mais de 30 currículos”, 
informa Suelen Dias, da rede Vivenda do Ca-
marão, associada da ANR. Segundo ela, a ofer-
ta também acabou trazendo perfis diferentes, 
atraindo pessoas que normalmente estão bus-
cando cargos mais altos. 

A rede de restaurantes Si Señor, também asso-
ciada da ANR, foi outra que recorreu à divulga-
ção de vagas no grupo do Facebook e avaliou 
como uma boa experiência. “Acho muito legal a 
ideia de fazer anúncios em redes sociais, princi-
palmente para vagas como barman, ajudantes 
de cozinha e gerentes”, comenta a analista de 
Recrutamento e Seleção, Rafaela Rodrigues. 
“Assim que abrir vagas no horário matutino, ten-
taremos de novo para ver se o retorno será ain-
da melhor”, emenda.

Andressa Constanzo, coordenadora de RH do 
restaurante La Tambouille, associado da ANR, 
também elogiou o canal. “A vaga foi publicada 
na sexta-feira e logo a caixa de entrada estava 
lotada de currículos. Agradeço imensamente 

a oportunidade que temos de divulgar 
nossas vagas com vocês. Sem dúvida, é a 
melhor ferramenta que temos hoje, pois 
os currículos já vem dentro do perfil que 
precisamos”.

Os interessados em utilizar mais esse servi-
ço da ANR devem enviar mensagem para:

trabalheemrestaurante@anrbrasil.org.br

com o título do cargo, descritivo da vaga, 
informações adicionais de benefícios (se 
houver), e dados para contato direto. 

Todas as vagas informadas são postadas 
e os candidatos interessados deverão en-
trar em contato direto com o associado da 
ANR. O link do Grupo é: 

w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/vagasanr/

JUNJI: A EXCELÊNCIA DA COMIDA JAPONESA 

Há quase 15 anos o sushiman Jun 
Sakamoto (foto), um dos mais 
premiados do Brasil, dava seu nome ao 

conceituado restaurante de culinária japonesa 
em São Paulo. No fim do ano passado, a 
famosa casa ganhou uma nova companhia, 
o Junji Sakamoto, versão mais simples do 
estabelecimento principal. “Por estarmos em 
um shopping (Iguatemi) e oferecer uma opção 
mais descontraída da experiência do Jun 
Sakamoto, conseguimos atingir um público 
mais heterogêneo que muitas vezes está de 
passagem e com vontade de fazer uma boa 
refeição”, explica Jun. 

A expressão “Ji” em japonês significa júnior, 
ou filho. Junji seria, portanto, o primogênito 
da “casa-mãe” do sushiman e empresário. E a 
ideia é mesmo essa: familiarizar o novo Junji 
ao renomado Jun Sakamoto, que já presidiu 
a ANR e hoje faz parte da diretoria. Uma 
associação de origem e originalidade.

O preparo da comida não é muito diferente 
do Jun Sakamoto, seguindo com maestria o 

exemplo da casa principal. O menu do Junji 
reúne entradas e os mais pedidos sashimis e 
sushis – famosos pelos cortes precisos e sabor 
fresquíssimo – além de incluir teishokus e 
diversas opções de sobremesas. “Os clientes 
estão satisfeitos. Conseguimos atingir o 
mesmo nível de refeições que eu sirvo no 
meu primeiro restaurante. Temos planos de 
expansão”, conta Sakamoto. 

Julia Moreno Lara durante a edição de 2014 do ENCOVISAS


