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rEStAurA rH rEÚNE ESPECIALIStAS PArA DISCutIr A rEFOrMA 
trABALHIStA E A LEI DAS GOrJEtAS

A tecnologia e as constantes mudanças nas legislações vêm transformando o 
comportamento das pessoas, a maneira com que elas se relacionam e o posi-
cionamento de mercado, colocando desafios para os setores operacionais e re-
guladores. Para discutir alguns dos pontos desse cenário, na última quinta-feira 
(9), o 4º RestauraRH, evento pioneiro do setor de Recursos Humanos com foco 
na alimentação fora do lar, lotou o auditório do Hotel Meliá Jardim Europa, em 
São Paulo. Associados da ANR acompanharam os debates sobre assuntos como 
o impacto da Reforma Trabalhista, a adequação dos estabelecimentos à lei das 
gorjetas e novas ferramentas para recrutamento.

Às vésperas da nova legislação do trabalho entrar em vigor – as normas 
passaram a valer no último sábado, 11 de novembro –, o RestauraRH abriu os 
painéis do dia com A Reforma Trabalhista – principais alterações, vantagens 
e desvantagens para o setor de restaurantes e redes. “A grande mudança 
com a Reforma Trabalhista é a sobreposição do negociado sobre o legislado, 
seja numa negociação direta entre empregado e empregador ou por meio dos 
sindicatos. Isso deve trazer uma mudança grande no dia a dia”, disse José 
Pamplona, sócio da Dias e Pamplona Advogados. 

Fernando de Paula, diretor da Arcos Dourados (McDonald’s), assegurou a 
observância e a aplicação da nova Reforma Trabalhista. “Não houve nenhuma 
emenda constitucional nesta reforma. Não foram discutidas cláusulas pétreas da 
legislação trabalhista, como férias, 13ª salário, e FGTS”, disse. “Agora existe uma 

Abrindo os debates da tarde, a apresentação Os altos custos da rotatividade 
de funcionários trouxe ao palco Elton Moraes e Diego Furtado, consultores da 
Korn Ferry/Hay Group. Baseados nos resultados de estudos e levantamentos, 
os palestrantes falaram sobre a alta rotatividade nas empresas e como evitá-la. 
“Pesquisas com nossos clientes no varejo mostram que a atração de atenção 
está entre as prioridades do RH para 2017”, disse Diego. “O engajamento não 
é apenas uma questão de pagar mais do que o mercado oferece. É preciso 
encontrar um ambiente adequado a acolher essas pessoas, e pessoas que es-
tejam adequadas à cultura e à forma desse negócio”, completou Elton.

O quarto painel do dia, Modernas ferramentas para recrutamento, contou 
com a presença de Samantha Canhedo, gerente de RH do Giraffas, de Kira 
Kimura, gerente de RH do Infojobs, de Pedro Meira, gerente de Negócios do 
Nube, de Marcelo Cardoso, diretor da Levee, e de Andreza Nogueira, gerente 
comercial do Vagas. “A gente não busca um candidato só tecnicamente. Hoje 
temos que buscar um candidato que tenha valores vinculados aos da empresa, 
porque aí ele veste a camisa”, garantiu Samantha. “Existem ferramentas estra-
tégicas que podem nos ajudar, como testes digitais e triagens inteligentes com 
geolocalização. Temos que utilizar a tecnologia a nosso favor”, acrescentou.

Andreza Nogueira, do Vagas, lembrou que hoje “há soluções que, com poucos 
cliques, permitem fazer a seleção de candidatos por meio de algoritmos”. A ge-
rente destacou ainda que a inteligência e o cruzamento de dados possibilitam 
cada vez mais ao RH e ao proprietário tomar decisões estratégicas. “É cada vez 
menos relevante a quantidade de dados sobre o que o candidato fez e muito 
mais sobre o comportamento dele”, completou Marcelo Cardoso, da Levee.

Kira Kimura, do Infojobs, ressaltou que o grande desafio para o setor de res-
taurantes é a questão da busca por um filtro comportamental. “Muitas vezes 
o comportamento se sobrepõe à experiência. A gente nem sempre contrata 
quem tem a melhor experiência. Se a pessoa tem os pontos comportamentais 
afinados com a nossa cultura, a gente acaba privilegiando esse profissional.”

PAINÉIS DA MANHÃ

AVANÇOS NAS rELAÇÕES trABALHIStAS E GErAÇÃO DE LIDErANÇAS

PAINÉIS DA tArDe

tECNOLOGIA, ENGAJAMENtO E A NOVA LEI DAS GOrJEtAS

Neste sentido, Pedro Meira, do Nube, demonstrou as vantagens que esta-
giários podem representar. “A Lei do Estágio permite economia de tempo e 
custo. O estagiário ganha uma bolsa auxílio, transporte, mas não há multas 
rescisórias, aviso prévio, homologação ou 13º salário. Temos um banco de 
dados com 4,5 milhões de jovens”, disse.

A última pauta do dia foi a lei das gorjetas. O tema foi discutido por Andrea 
Carolina da Cunha Tavares, sócia da Dias e Pamplona Advogados, por Maria-
na Malagutti, diretora de RH da Cia. Tradicional e por Erik Momo, sócio-dire-
tor da 1900 Pizzeria. De acordo com Andrea, o que se entende como gorjeta 
não mudou. “A legislação das gorjetas alterou o artigo 457 para inserir pará-
grafos com novas condições. A Reforma Trabalhista trouxe a Lei 13.467, que 
também mexeu neste artigo, dizendo o que era caracterizado como salário e 
o que não era mais. Não se assustem com isso porque esse parágrafo não foi 
suprimido pela reforma e não alterou o que significa gorjeta”, garantiu.

Mariana Malagutti, contou que a Cia. Tradicional deu início ao processo 
de adequação em julho. “A implantação da nova lei das gorjetas teve re-
flexos principalmente na folha de pagamento e no processo contábil que 
ainda estamos tentando entender e arrumar”, avaliou. Já Erik Momo, da 
1900 Pizzeria, disse que desde sua fundação a empresa seguiu modelos 
diferentes no recebimento de gorjetas, e que a questão “virou um tre-
mendo nó”. “A gente tinha um histórico grande de problemas, que era 
a questão da gorjeta, em termos de como tratar isso nos restaurantes, 
saber o que estava impactando. Quando veio a lei a gente ‘falou puxa, é 
uma solução para o caso’. E essa solução trouxe uma enorme complexi-
dade para a operação de todo mundo.”

No evento, também foram distribuídos dois guias editados pela ANR com 
mais informações relacionadas à lei das gorjetas e à reforma trabalhista. O 
4º RestauraRH contou com o patrocínio da Alelo, Nube, Dias e Pamplona, e 
FCampana Assessoria Empresarial.

Debate reúne especialistas do setor

Palestrantes tiram dúvidas do público durante debate
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Encontro também abordou o desenvolvimento de lideranças, os altos custos com a 
rotatividade de funcionários e as mais modernas ferramentas para recrutamento

Durante a abertura do RestauraRH, o presidente da ANR, Cristiano Melles, 
reforçou a importância do encontro e da atuação da entidade. “Chegamos 
à quarta edição deste evento que já se tornou referência para profissionais 
do segmento. E, neste ano, ele vem com um papel ainda mais fundamen-
tal, discutindo a lei das gorjetas, em vigor desde maio, e a reforma traba-
lhista”, lembrou. 

A seguir você confere um resumo dos debates do dia. As apresentações na 
íntegra podem ser acessadas pelo site:

legislação clara e que traz segurança para o empregado e para as empresas.”

Valéria Duarte, diretora de RH do The Fifties, considerou que anteriormente a 
CLT colocava uma relação paternalista entre empregadores e colaboradores. “O 
tempo muda, as situações mudam, e a gente precisa se adaptar a elas, tendo 
uma relação adulta entre empregadores e empregados. Conversando a gente vai 
se entender”, sugeriu. 

O painel seguinte, Desenvolvimento de lideranças, contou com a participação 
de Vinicius Abramides, sócio-diretor da Cia. T.C, empresa que detém marcas 
como Bráz, Original, ICI Brasserie, Astor e Pirajá. “Para conseguir fazer o negócio 
crescer é preciso formar líderes. A gente precisa atrair, manter e promover pes-
soas que tenham iniciativa e gostem de pessoas, gostem de receber, de acolher, 
ouvir e prestar atenção”, afirmou.

www.AnRbRAsil.ORg.bR/4ResTAuRARh
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RESTAURA RH REÚNE ESPECIALISTAS PARA DISCUTIR A REFORMA 
TRABALHISTA E A LEI DAS GORJETAS

A tecnologia e as constantes mudanças nas legislações vêm transformando 
o comportamento das pessoas, a maneira com que elas se relacionam e o 

e reguladores. Para discutir alguns dos pontos desse cenário, na última quinta-
feira (9), o 4º RestauraRH, evento pioneiro do setor de Recursos Humanos 
com foco na alimentação fora do lar, lotou o auditório do Hotel Meliá Jardim 
Europa, em São Paulo. Associados da ANR acompanharam os debates 
sobre assuntos como o impacto da Reforma Trabalhista, a adequação dos 
estabelecimentos à lei das gorjetas e novas ferramentas para recrutamento.

Às vésperas da nova legislação do trabalho entrar em vigor – as normas passaram 
a valer no último sábado, 11 de novembro –, o RestauraRH abriu os painéis do 
dia com A Reforma Trabalhista – principais alterações, vantagens e desvan-
tagens para o setor de restaurantes e redes. “A grande mudança com a Re-
forma Trabalhista é a sobreposição do negociado sobre o legislado, seja numa 
negociação direta entre empregado e empregador ou por meio dos sindicatos. 
Isso deve trazer uma mudança grande no dia a dia”, disse José Pamplona, sócio 
da Dias e Pamplona Advogados. 

Fernando de Paula, diretor da Arcos Dourados (McDonald’s) assegurou a obser-
vância e a aplicação da nova Reforma Trabalhista. “Não houve nenhuma emenda 
constitucional nesta reforma. Não foram discutidas cláusulas pétreas da legisla-
ção trabalhista, como férias, 13ª salário, e FGTS”, disse. “Agora existe uma legis-

Abrindo os debates da tarde, a apresentação Os altos custos da rotatividade 
de funcionários trouxe ao palco Elton Moraes e Diego Furtado, consultores 
da Korn Ferry/Hay Group. Baseados nos resultados de estudos e levantamen-
tos, os palestrantes falaram sobre a alta rotatividade nas empresas e como 
evitá-la. “Pesquisas com nossos clientes no varejo mostram que a atração de 
atenção está entre as prioridades do RH para 2017”, disse Diego. “O engaja-
mento não é apenas uma questão de pagar mais do que o mercado oferece. É 
preciso encontrar um ambiente adequado a acolher essas pessoas, e pessoas 
que estejam adequadas à cultura e à forma desse negócio”, completou Elton.

O quarto painel do dia, Modernas ferramentas para recrutamento, contou 
com a presença de Samantha Canhedo, gerente de RH do Giraffas, de Kira 
Kimura, gerente de RH do Infojobs, de Pedro Meira, gerente de Negócios do 
Nube, de Marcelo Cardoso, diretor da Levee e de Andreza Nogueira, geren-
te comercial do Vagas. “A gente não busca um candidato só tecnicamente. 
Hoje temos que buscar um candidato que tenha valores vinculados aos da 
empresa, porque aí ele veste a camisa”, garantiu Samantha. “Existem ferra-
mentas estratégicas que podem nos ajudar, como testes digitais e triagens 
inteligentes com geolocalização. Temos que utilizar a tecnologia a nosso 
favor”, acrescentou.

Andreza Nogueira, do Vagas, lembrou que hoje “há soluções que, com poucos 
cliques, permitem fazer a seleção de candidatos por meio de algoritmos”. A ge-
rente destacou ainda que a inteligência e o cruzamento de dados possibilitam 
cada vez mais ao RH e ao proprietário tomar decisões estratégicas. “É cada vez 
menos relevante a quantidade de dados sobre o que o candidato fez e muito 
mais sobre o comportamento dele”, completou Marcelo Cardoso, da Levee.

-

o comportamento se sobrepõe à experiência. A gente nem sempre contrata 
quem tem a melhor experiência. Se a pessoa tem os pontos comportamentais 

PAINÉIS DA MANHÃ

AVANÇOS NAS RELAÇÕES TRABALHISTAS E GERAÇÃO DE LIDERANÇAS

PAINÉIS DA TARDE

TECNOLOGIA, ENGAJAMENTO E A NOVA LEI DAS GORJETAS

Neste sentido, Pedro Meira, do Nube, demonstrou as vantagens que esta-
giários podem representar. “A Lei do Estágio permite economia de tempo e 
custo. O estagiário ganha uma bolsa auxílio, transporte, mas não há multas 
rescisórias, aviso prévio, homologação ou 13º salário. Temos um banco de da-
dos com 4,5 milhões de jovens”, disse.

A última pauta do dia foi a lei das gorjetas. O tema foi discutido por Andrea 
Carolina da Cunha Tavares, sócia da Dias e Pamplona Advogados, por Maria-
na Malagutti, diretora de RH da Cia. Tradicional e por Erik Momo, sócio-dire-
tor da 1900 Pizzeria. De acordo com Andrea, o que se entende como gorjeta 
não mudou. “A legislação das gorjetas alterou o artigo 457 para inserir pará-
grafos com novas condições. A Reforma Trabalhista trouxe a Lei 13.467, que 
também mexeu neste artigo, dizendo o que era caracterizado como salário e 
o que não era mais. Não se assustem com isso porque esse parágrafo não foi 

Mariana Malagutti, contou que a Cia. Tradicional deu início ao processo de 

principalmente na folha de pagamento e no processo contábil que ainda esta-
mos tentando entender e arrumar”, avaliou. Já Erik Momo, da 1900 Pizzeria, 
disse que desde sua fundação a empresa seguiu modelos diferentes no rece-
bimento de gorjetas, e que a questão “virou um tremendo nó”: “A gente tinha 
um histórico grande de problemas, que era a questão da gorjeta, em termos 
de como tratar isso nos restaurantes, saber o que estava impactando. Quan-
do veio a lei a gente ‘falou puxa, é uma solução para o caso’. E essa solução 
trouxe uma enorme complexidade para a operação de todo mundo.”

No evento, também foram distribuídos dois guias editados pela ANR com 
mais informações relacionadas à lei das gorjetas e à reforma trabalhista. O 
4º RestauraRH contou com o patrocínio da Alelo, Nube, Dias e Pamplona, e 
FCampana Assessoria Empresarial.

Debate reúne especialistas do setor

Palestrantes tiram dúvidas do público durante debate
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Encontro também abordou o desenvolvimento de lideranças, os altos custos com a 
rotatividade de funcionários e as mais modernas ferramentas para recrutamento

Durante a abertura do RestauraRH, o presidente da ANR, Cristiano 

Melles, reforçou a importância do encontro e da atuação da entidade. 
“Chegamos à quarta edição deste evento que já se tornou referência para 
profissionais do segmento. E, neste ano, ele vem com um papel ainda 
mais fundamental, discutindo a lei das gorjetas, em vigor desde maio, e a 
reforma trabalhista”, lembrou.

A seguir você confere um resumo dos debates do dia. As apresentações na 
íntegra podem ser solicitadas diretamente por e-mail para:

lação clara e que traz segurança para o empregado e para as empresas.”

Valéria Duarte, diretora de RH do The Fifties, considerou que anteriormente a 
CLT colocava uma relação paternalista entre empregadores e colaboradores. 
“O tempo muda, as situações mudam, e a gente precisa se adaptar a elas, 
tendo uma relação adulta entre empregadores e empregados. Conversando a 
gente vai se entender”, sugeriu.

O painel seguinte, Desenvolvimento de lideranças, contou com a participação 
de Vinicius Abramides, sócio-diretor da Cia. T.C, empresa que detém marcas 
como Bráz, Original, ICI Brasserie, Astor e Pirajá. “Para conseguir fazer o negó-
cio crescer é preciso formar líderes. A gente precisa atrair, manter e promover 
pessoas que tenham iniciativa e gostem de pessoas, gostem de receber, de 
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