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AGENDA POLÍTICA ANR: SEMANA DE ENCONTROS EM
BRASÍLIA E PEDIDO DE FIM DO ICMS-ST EM GOIÁS

Fotos: Divulgação | ANR

“A maioria de nossos associados é formada por empresas optantes do Regime
Especial de Tributação, que estabelece a carga de 7%, mas mantido o direito
de crédito”, afirma. Melles explicou que estados como São Paulo já reduziram
a carga tributária do setor para 2% e 3,2% do faturamento. Além de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina também reconheceram a possibilidade de
crédito presumido aplicado na aquisição de produtos sujeitos à substituição
tributária destinados ao preparo de refeições.
O argumento da ANR é de que, como atividade de transformação, assim
como nas vendas a indústrias, os produtos comercializados nos restaurantes
não podem sofrer a incidência do imposto sob pena de pegar o tributo duas
vezes: a primeira, embutida no preço dos insumos que adquire, e a segunda
ao fornecer refeições e ainda ter de pagar ICMS sobre um novo produto.
De acordo com o documento apresentado pela ANR, elaborado pela tributarista Emely Alves Perez, do escritório Dias e Pamplona, “restaurantes não são
revendedores dos produtos que adquirem”, mas “exercem, a bem da verdade,

Da esquerda para a direita: deputado federal Carlos Melles, o presidente da Câmara do Deputados,
Rodrigo Maia, e o presidente da ANR, Cristiano Melles

atividade de transformação de mercadorias, da qual resulta uma nova espécie
de produto”. A ANR apontou que a situação é ainda mais agravada “pelo fato

O presidente da ANR, Cristiano Melles, realizou uma série de encontros com

de que uma parcela expressiva dos bares e restaurantes é optante do Simples

lideranças políticas em Brasília na última terça-feira para tratar de diversos

Nacional, cuja carga tributária efetiva é menor do que aquela que os demais ba-

assuntos de interesse do setor. Ele se reuniu com o presidente em exercício,

res e restaurantes se sujeitam no regime normal de apuração ou mesmo no re-

Rodrigo Maia (DEM-RJ), ocasião em que apresentou um estudo sobre o im-

gime especial previsto no artigo 8º, XII, do Anexo IX, do Decreto n°. 4.852/97”.

pacto da burocracia no ciclo das empresas. Na ocasião, o presidente Michel
Temer estava em Nova York para participar da abertura da 72ª Assembleia
Geral das Nações Unidas.
“Nós também discutimos o cenário político e econômico e agradecemos ao
deputado por seu empenho em votações importantes deste ano, especialmente a terceirização, a chamada Lei das Gorjetas e a reforma trabalhista”,
afirmou Cristiano. Outro tema foi a reforma da previdência, que o Governo
tenta votar ainda este ano.
ICMS-ST EM GOIÁS
Acompanhado de representantes dos associados Outback e Coco Bambu, Cristiano Melles também esteve na Secretaria da Fazenda de Goiás, em Goiânia. A
ANR pleiteia o fim da incidência do ICMS-ST no Estado. Segundo Cristiano,
Goiás ainda pratica a carga de tributária de 7% do valor das operações de vendas, mais que o dobro da média nacional de tributos de ICMS. Sobre esses 7%,

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, recebe o presidente da ANR, Cristiano
Melles, representantes da Endeavor e lideranças políticas em Brasília

ainda incidem outros 15% para um Fundo de Segurança Pública do Estado.
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4º RESTAURA RH DEBATE COMO IDENTIFICAR
E DESENVOLVER NOVAS LIDERANÇAS
Marcado para 9 de novembro em São Paulo, evento ainda vai abordar a reforma
trabalhista, a lei das gorjetas e a rotatividade de funcionários

Idealizado pela ANR, o evento chega a sua quarta edição em 2017 consolidado como o único encontro do setor de Recursos Humanos com foco na
alimentação fora do lar. O RestauraRH acontece no Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo, e vai reunir especialistas do segmento para discutir também
temas como a Reforma Trabalhista e seu impacto para restaurantes, a Lei das Gorjetas
e formas de implantação nos
estabelecimentos e como reduzir o custo da rotatividade
de colaboradores.
As inscrições já estão abertas
e, até dia 5 de outubro, saem
R$ 120 para associados e R$
240

para

não

associados.

Após a data, passam para R$

09 de novembro de 2017 - São Paulo | SP

180 e R$ 360, respectivamente. O pagamento dá direito
ao material de apoio, acesso

A liderança é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento sus-

livre às palestras e certifica-

tentável de uma empresa. Mas como fazer para identificar e trabalhar novos

do. Atenção! Reservas não são inscrições confirmadas. A vaga só está ga-

profissionais para ocupar esse cargo? O RestauraRH vai tentar responder essa

rantida após a comprovação do pagamento da inscrição.

pergunta. Durante o segundo painel do evento, marcado para 9 de novembro
em São Paulo, Vinícius Abramides, sócio-diretor da Cia Tradicional do Comércio
sobe ao palco para dividir algumas experiências positivas em relação ao tema.

Quando: 9 de novembro de 2017,
a partir das 8h15
Onde: Hotel Meliá Jardim Europa
Rua João Cachoeira, 107, Itaim Bibi

Durante a palestra, serão discutidas qual é a necessidade de líderes para os

4

próximos anos, identificação de potenciais gestores, o que fazer para encontrar os talentos dentro da empresa, programas de desenvolvimento de
liderança e acompanhamento e avaliação de desempenho. “A participação
no RestauraRH é fundamental para o nosso desenvolvimento, pela exposição
que temos ao conhecimento, experiência e melhores práticas de operadores

Clique aqui e inscreva-se!

qualificados da indústria de restaurantes”, afirma Abramides.

GT-CoM

HEAD DE MARKETING DO UBER EATS FALA SOBRE
AS TRANSFORMAÇÕES NO MERCADO DELIVERY
Durante bate-papo com associados no GT-CoM, Thais Azavedo mostrou como a tecnologia tem influenciado o
comportamento dos consumidores
Foto: Divulgação

Pedir comida para saborear no conforto do lar é um hábito bastante comum
de muitos brasileiros. Mas, assim como várias outras atividades, a evolução
tecnológica transformou o tradicional delivery. Em palestra para associados
ANR durante o quarto GT-CoM de 2017, a head de Marketing do UberEATS
Thais Azevedo, trouxe dados para mostrar que, cada vez mais, os pedidos –
antes feitos por telefone – migram para o ambiente online. “Hoje, os pedidos
via internet no mundo já somam 42% e, em dois anos, devem representar
mais da metade das solicitações recebidas”, diz.
Dentro desse contexto, o Uber trouxe para o mercado o UberEats. A plataforma foi lançada no ano passado e está no Brasil desde dezembro de 2016. Atualmente, atua em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte. Segundo a executiva, a proposta da ferramenta é conectar todas as
pontas do delivery
por meio da tecnologia. Para isso, ofe-

negócio em si para garantir a excelência de ponta a ponta da cadeia”, explica.

rece aos estabeleci-

Durante a palestra, houve questionamentos dos associados quanto aos cus-

mentos inteligência
de

mercado,

tos do serviço para os restaurantes. O UberEats ofereceu avaliação de caso

alto

a caso e afirmou que, no geral, o valor não ultrapassa o de entrega normal,

volume de usuários

considerando o entregador, cartão e inadimplência.

impactados e diferentes

Quem quiser conhecer mais sobre a plataforma e as possibilidades oferecidas

estratégias

pode entrar em contato direto com Agnes Sakai, responsável pelo segmento

de posicionamento.

de restaurantes no UberEATS:

“O mesmo consumidor passa por vários momentos durante o dia e nós queremos criar para eles experiências mágicas em poucos cliques. Por isso, contri-

agnes@uber.com

buímos com os restaurantes desde a parte do Marketing até a estratégia de

base

ANR DÁ AS BOAS-VINDAS A TRÊS NOVOS ASSOCIADOS
Os restaurantes paulistanos Kitchin, Le Pain Quotidien e Iulia, são os mais

parte da ANR está no networking. “Acho o contato com outros restaurantes

novos associados ANR. Localizado no Itaim, o japonês Kitchin reúne opções

de extrema importância e nos ajuda bastante. Temos usado a troca de expe-

de pratos frios e quentes, saladas, kushiyaki, espetinho grelhado oriental,

riências principalmente pela questão das gorjetas”, conta.

tempurá e um variado sushibar.

No Jockey Club de São Paulo está o Iulia, especializado em gastronomia

As unidades da rede belga Le Pain Quotidien ficam em Higienópolis e Vila

internacional voltada para a franco-italiana. Para Mariana Meirelles, do de-

Madalena. Ambas possuem um cardápio bem variado, com saladas, tartine,

partamento administrativo do estabelecimento, a principal vantagem de se

doces e tortas. O grande destaque do estabelecimento é o pão mais nutriti-

tornar um associado é receber informações importantes do setor. “Todo o

vo, assado em forno com base de pedra e feito com farinha orgânica, água e

material sobre a nova lei trabalhista e gorjetas, por exemplo, é essencial para

sal. Segundo a coordenadora de RH, Paula Leite, a maior vantagem de fazer

nós”, afirma.

reunião

GT-TI DISCUTE CONCEITO DE BUSINESS INTELLIGENCE
Na era da revolução digital, as possibilidades para conhecer os clientes, criar
ações para fidelizá-los e gerenciar o negócio de maneira assertiva são infinitas. Nesse contexto, o Business Intelligence (BI) aparece como uma excelente
ferramenta para ajudar a processar e assimilar a grande quantidade de dados
à disposição.
Será o conceito da inteligência de negócios que a reunião do GT-TI desta terçafeira (26) vai abordar. O nono encontro do grupo em 2017 quer promover a troca
Foto: banco de Imagem

de experiências e escutar a avaliação dos participantes sobre a BI. A reunião
também terá a apresentação da NetLogic, nova sócia-fornecedora da entidade,
que será conduzida por Arthur Grecco, gerente de operações da marca.
O evento acontece, das 10h às 12h, na sede da ANR em São Paulo. A presença
deve ser confirmada por e-mail:

Foto: Divulgação

comunicacao@anrbrasil.org.br

gastronomia

ASSOCIADOS ANR SÃO PREMIADOS PELA
COMER & BEBER 2017
A já tradicional premiação organizada pela revista VEJA São Paulo, mais uma
vez, reconheceu a boa gastronomia e o excelente serviço de alguns dos associados ANR. A premiação da edição COMER & BEBER 2017/2018, um dos
eventos mais aguardados do segmento, aconteceu na última quinta-feira (21),
na Casa Charlô, e elegeu os melhores restaurantes, bares, comidinhas e os
endereços bons e baratos da cidade.
Entre os campeões, estão os associados D.O.M., com a Melhor Cozinha
de Autor, Arturito, como Variado, Fasano, como melhor Italiano e Z Deli
Sandwich, como melhor Hambúrguer. A placa de Restauranteur ficou com
Gil Carvalhosa Leite, Chico Ferreira e Paulo Bitelman do Le Jazz Brasserie.
Parabéns a todos! A revista com a lista completa de vencedores já está
nas bancas.

prêmio

SUBASTOR ENTRE OS MELHORES BARES DO MUNDO

Pela primeira vez, três bares brasileiros aparecem na lista dos 100 melhores
do mundo. A seleção foi feita pelo grupo William Reed Business Media – o
mesmo que promove os 50 Melhores Restaurantes – há nove anos.
Entre os eleitos está o Subastor, associado ANR. O bar paulista conquista
Foto: Divulgação

seu lugar com o bartender italiano Fabio La Pietra, responsável pelas coqueteleiras da casa desde 2013.

emprego

SENAC PROMOVE ENCONTRO DE OPORTUNIDADES 2017

Foto: Divulgação

O Centro Universitário Senac, parceiro ANR, apresenta a edição 2017
do Encontro de Oportunidades. O evento tem como objetivo aproximar
as empresas dos estudantes e profissionais para contratação de vagas
de estágios ou plenas, em funções operacionais, coordenação e gestão.
Marcado para os dias 25 e 26 de outubro na unidade Santo Amaro, o
encontro reúne, em um único local, alunos e ex-alunos das áreas de
atuação do Senac São Paulo nas modalidades de cursos livres, técnicos,
graduação e pós-graduação.
As companhias participantes vão ter espaço para divulgar as oportunidades para estágios, trainee e pleno, além de captar talentos. As instituições também recebem alguns benefícios como espaço identificado com
a marca, equipado com mesa, cadeira e internet sem fio; contato com os
profissionais do Senac e com alunos e ex-alunos. Tudo sem custos para
os estabelecimentos.
Quer

participar?

Basta

enviar

a

logomarca

em

alta

resolução

(formato: Illustrator, Corel Draw, Photoshop ou em PDF) para o e-mail
encontrodeoportunidades@sp.senac.br, até o dia 29 de setembro. No
site do evento, os gestores podem escolher qual o melhor horário para
comparecer e captar profissionais na área que mais interessar.

www.anrbrasil.org.br
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