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destaque

IMPLEMENTAÇÃO DA GORJETA E REFORMA
TRABALHISTA SÃO DEBATIDAS NA PLENÁRIA DA ANR
Durante reunião realizada na quinta-feira (31), associados receberam ainda dois novos guias
editados pela entidade com informações sobre os dois temas

Fotos: Divulgação | ANR

A quarta Reunião Plenária da ANR de 2017, realizada na última quinta-feira
(31), voltou a tratar de dois dos principais temas que impactam o setor no
ano: gorjetas e reforma trabalhista. Para tirar todas as dúvidas dos associados, a ANR distribuiu guias com as orientações sobre as mudanças, preparadas pelo Escritório Dias e Pamplona.
“Quase 300 termos de implantação das gorjetas já foram realizados. Sem o
termo a empresa não pode fazer o desconto do percentual, seja ele de 20% ou
33%, para a cobertura dos encargos. A companhia fica irregular ao proceder
dessa forma, sem assinar o termo de implantação com o SINTHORESP. Daí a
necessidade e a importância de se fazer esse documento. Vários restaurantes
já começaram a implantação com a cobrança de 12% ou 13%, na maioria dos
casos, sem maior problema com os clientes”, destacou o consultor jurídico da
ANR, Carlos Augusto Pinto Dias.
A reforma trabalhista também ganhou destaque, com os efeitos sobre a ope-

Manyplaces, sócia fornecedora da ANR, realiza apresentação durante reunião plenária

ração de restaurantes, bares e similares. Aprovada em julho pelo Congresso,

executivo da ANR também deu as boas vindas aos novos associados –

a nova lei começa a vigorar no dia 13 de novembro. Entre os temas destaca-

Kitchin, Cabana Burguer e Oui Restaurante – e aos novos sócios fornecedores

dos da reforma, Carlos Augusto falou sobre a desobrigação de homologações

Galunion | Consultoria e Gestão em Foodservice e NetLogic.

de rescisões de contratos de trabalho, a descaracterização da natureza salarial de prêmios e abonos, além da redução dos intervalos intrajornadas.

GUIAS
Após a reunião, a ANR distribuiu entre os associados presentes dois guias
editados pela associação com mais informações relacionadas tanto à lei das
gorjetas quanto à reforma trabalhista. Os documentos, em breve, estarão
disponíveis no site da entidade para consulta. Ambos abordam as principais
mudanças e os impactos
que os temas trazem ao dia
a dia dos estabelecimentos.
Vale lembrar que, somente
neste ano, a Associação ediREFORMA
tou outros dois guias, sen..
..
do um sobre a lei de cotas e
NOVA REGULAMENTAÇÃO
*LEI Nº 13.467, DE 13/07/2017
outro dedicado ao combate
BARES E RESTAURANTES
BARES E RESTAURANTES
da Dengue, Chikungunya e
Zika, já disponíveis na área
de associados do site.

“A CLT já permitia a redução, mas exigia convenção coletiva ou acordo, e
mais a autorização do Ministério do Trabalho. A Reforma eliminou essa exigência da intervenção, de forma que agora vai ser possível reduzir o intervalo
intrajornada para refeição ou descanso para menos de uma hora, bastando o
acordo ou convenção”, esclareceu.

GUIA ESPECIAL

GUIA ESPECIAL

A Reunião Plenária trouxe ainda atualização sobre a assinatura da Convenção
Coletiva com o SINTHORESP, a cassação do Registro Sindical do SINTRA-

 GORJETAS TRABALHISTA

RESP e o novo Sindicato Patronal na região de Osasco/Barueri. O encontro
tratou também da configuração do cargo de confiança e do Projeto de Lei
que pretende regulamentar a profissão de garçom e estabelecer piso salarial.

* LEI Nº 13.419/2017

Duas apresentações de sócios-fornecedores também aconteceram na
ocasião. A Select Automação e a ManyPlaces fizeram uma exposição sobre
os serviços que oferecem aos associados. No encontro, Alberto Lyra, diretor

(VIGÊNCIA A PARTIR DE 13/11/2017)

RestauraRH

4º RESTAURARH: REFORMA TRABALHISTA E
LEI DAS GORJETAS
Evento marcado para 9 de novembro abre inscrições na próxima semana
Um dos maiores e mais respeitados encontros do setor de Recursos Humanos, especializado na alimentação fora do lar, está chegando. Idealizado e
organizado pela ANR, a 4ª edição do RestauraRH acontece no dia 9 de novembro, em São Paulo. As inscrições para evento pioneiro no país começam
na próxima segunda-feira, 11 de setembro.
Neste ano, o encontro acontece no Hotel Meliá Jardim Europa e vai abordar,
entre outros temas, a Reforma Trabalhista e seu impacto para restaurantes,
a recém-aprovada Lei das Gorjetas e formas de implantação pelos restaurantes, o custo da rotatividade de colaboradores e como reduzi-lo, e o desenvolvimento de lideranças dentro das empresas.
As próximas edições do boletim vão trazer as últimas novidades sobre o 4ª
RestauraRH, incluindo palestrantes confirmados. Para mais informações, entre em contato pelo

comunicacao@anrbrasil.org.br

Grupo de trabalho

“QUANDO VOCÊ COMPRA INFLUÊNCIA, VOCÊ COMPRA
PERSONALIDADE”, DIZ EX-MASTERCHEF RAUL LEMOS NO GT-CoM
Encontro, que teve como foco os influenciadores digitais, aconteceu na última
quarta-feira (30)

Fotos: Divulgação | ANR

O chef falou ainda da importância de informações bem trabalhadas, que ofereçam um algo mais para o consumidor e que se estendam das mídias sociais para a mesa. “A audiência não gosta de vitrines. A audiência gosta de
uma experiência completa. Não adianta você ter imagens maravilhosas e um
conteúdo bacana nas redes e o atendimento in loco ser ruim. Tudo precisa
conversar”. Raul Lemos ainda dividiu com os associados uma lista de blogs
e influenciadores que se destacam no mercado da gastronomia, entregando
resultados relevantes e alto engajamento.

PRÓXIMO ENCONTRO JÁ TEM
DATA MARCADA
O quarto GT-CoM do ano acontece em 21 de
setembro, na sede da ANR, em São Paulo.

O apresentador da prévia do MasterChef na Band, e ex-participante do pro-

O encontro será com Thais Azevedo, líder

grama, Raul Lemos, esteve na sede da ANR, na última quarta-feira (30), para

de Marketing do UberEats Brasil. As confir-

conversar com os associados sobre um assunto que entende bem: influencia-

mações de presença podem ser feitas pelo

dores digitais. “Se contratar alguém que não tem nada a ver com o estabe-

comunicacao@anrbrasil.com.br.

lecimento, isso pode depor contra a imagem. O indicado é sempre pesquisar
e entender em qual ambiente aquele influencer circula, quem é seu público e

Não perca!

quais os tipos de postagem que costuma fazer”, explica.

agenda

GT-TEC E GT-RH ACONTECEM NA PRÓXIMA SEMANA
Os temas e pautas dos encontros serão divulgados em breve. Para mais
informações entre em contato pelo e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br.

anote na agenda
12/09

GT-Tec | Terça-feira

14/09

GT-RH | Quinta-feira

inovação

TICKET LANÇA SOLUÇÃO INTERATIVA PARA RESTAURANTES

A Ticket, sócia fornecedora da ANR, lançou uma solução interativa para os
restaurantes: a Ticket Conecte. A novidade é uma plataforma digital que oferece vantagens para empregados, empresas e comerciantes. O serviço permite que os gestores criem (via app do estabelecimento e portal da Ticket)
um voucher de promoção e enviem para os usuários do app de alimentação
da empresa.
Após o cadastro dos cupons, o cliente recebe notificação no aplicativo com as
promoções dos estabelecimentos em um raio de até 900 metros. Depois, basta apresentar o desconto na hora do pagamento. “Tudo acontece de maneira
Fotos: Divulgação

simples e rápida, tanto para o empregado, quanto para os comerciantes. As
empresas que concedem os benefícios de refeição também são favorecidas,
pois conseguem perceber a satisfação de seus colaboradores”, explica Marília
Rocca, diretora-geral da Ticket.

menu

BOB’S TEM NOVOS PRATOS NO CARDÁPIO

A rede Bob’s, associada ANR, incluiu no cardápio algumas novidades. São
Fotos: Divulgação

três lançamentos, sendo o principal deles a nova batata tipo canoa, com
queijo cheddar e chili, em dois tamanhos: médio e mega. Além dela, chegam
dois novos lanches ao menu Super Oferta, por tempo limitado: Clássico Duplo e Clássico Egg (R$ 8 cada).
“Estamos trazendo uma dupla irresistível na campanha Super Oferta:
sanduíche mais milk-shake ou refrigerante. E ainda uma novidade muito
saborosa que é a Batata Canoa, perfeita como acompanhamento ou como
snack”, contou Carlos Pollhuber, diretor de Marketing da rede. Segundo
o executivo, a expectativa é de que as vendas, ao longo do período da
promoção, tenham um incremento de 8% na categoria sanduíche e 4% na
linha de acompanhamentos.

novidade

VIENA EXPRESS LANÇA MAIS DE 50 RECEITAS
EM SEU NOVO MENU
O Viena Express, associado ANR, completou 42 anos com novidades para os
clientes. Os restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília apresentam
mais de 50 novas receitas criadas pelo chef Du Cabral. O objetivo é trazer pratos
mais elaborados e atualizados, sem perder a qualidade já característica da marca. “O resultado é um menu com novidades, feito para surpreender com novos
sabores”, conta Cabral.
Para a campanha de lançamento, a rede fechou uma parceria especial com o
Cheftime, startup que oferece aos seus clientes a possibilidade de receber em
Fotos: Divulgação

casa um kit com todos os ingredientes e passo a passo para montar os pratos.
Na ação, as receitas da Maminha ao Vinho, Frango ao Molho de Laranja, Salada
Niçoise, além de tortas de cogumelo e bacalhau, estarão disponíveis.

cardápio

BATATA INGLESA LANÇA NOVAS OPÇÕES INSPIRADAS EM SETE PAÍSES

A rede Batata Inglesa, associada ANR, preparou uma novidade para os clientes

“Criar recheios com essa temática é um exercício criativo e também uma

darem a volta ao mundo por meio dos pratos. Até o dia 9 de outubro, estão disponíveis

oportunidade de chamar a atenção do consumidor. Mas é claro que, em todos

sete recheios especiais, cada um inspirado em um país. As opções são Brasil (carne

os sabores, consideramos o paladar brasileiro para entregar uma experiência

seca com cream cheese), EUA (salsicha com cheddar e bacon), França (champignon

ainda melhor”, afirma Du Cabral, chef da IMC, dona da marca. Os pratos

com creme de quatro queijos), Grécia (salmão com creme grego e endrodill), Itália

custam R$ 21,90 e a cada sete batatas internacionais adquiridas, o cliente

(bolonhesa), Portugal (bacalhau) e Rússia (strogonoff de filé mignon).

ganha uma.

Fotos: Divulgação
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