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oS avanÇoS De 2017 e o QUe eSPerar De 2018

Prezados associados,

2017 vai ficar marcado como um ano de grandes conquistas para o setor de  
bares e restaurantes. Muitas mudanças na legislação brasileira, em especial a 
criação da Lei das Gorjetas, da Lei de Terceirização e a Reforma Trabalhista tive-
ram o empenho decisivo da entidade. Especialmente na Lei das Gorjetas, foi por 
nosso intermédio que o texto final foi submetido à votação com possibilidade de 
retenção de até 33% do valor arrecado em gorjetas às empresas tributadas pelos 
regimes do Lucro Real e Presumido (justamente o regime em que se enquadra a 
grande maioria de nossos associados) para o desconto de encargos trabalhistas.

2017 representa, historicamente, uma mudança de paradigma nas relações entre 
empresas e trabalhadores. A Terceirização e a Reforma Trabalhista melhoraram 
consideravelmente a autonomia das empresas e dos colaboradores nas nego-
ciações. E o que é mais importante: nenhum direito fundamental do empregado 
foi retirado. Em nome da ANR, fomos às principais lideranças políticas do país, 
entre as quais o presidente Michel Temer, para defender a sanção sem vetos da 
Reforma Trabalhista, o ministro da Fazenda Henrique Meirelles e o presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia, para apoiar a reforma e propor no Congresso altera-
ções fundamentais nos projetos.

Outra conquista muito importante para nossos associados ocorreu agora, no 
fim do ano, na questão do ICMS de Goiás. A ANR ganhou neste mês uma li-
minar favorável à manutenção da carga tributária de 7%, válida para todos os 
associados até janeiro de 2018. Um decreto estadual estabelecia o percentual 
de 10,2%. Ainda em setembro, nos reunimos com o governador Marconi Perillo 
para tratar do tema. O governador se mostrou sensível ao pedido da entidade 
para manter o tributo sem o reajuste, mas a demora na sua operacionalização 
pela Secretaria da Fazenda nos levou à ação judicial. 

No estado do Rio de Janeiro não foi diferente. A ANR esteve diretamente envol-
vida nas negociações com a Assembleia Legislativa para defender que o setor 
de restaurantes não fosse atingido por medida que elevava a carga do ICMS ao 
impedir que se usufruisse do regime especial, o que na prática impedia a aber-
tura de novas lojas ou empresas. Nosso diretor Rodolfo Dana esteve à frente 
dessa negociação, junto com outras entidades, e o resultado foi o esclareci-
mento formal, pela Assembleia, de que tal impedimento não abrangia de fato as 
empresas do setor de restaurantes

Somam-se a essas conquistas outras vitórias jurídicas da entidade, entre as 
quais a decisão que desobriga o registro de empresas de fast food perante o 
Conselho de Nutricionistas do Estado de São Paulo. 

Nada disso seria possível sem o apoio de toda nossa equipe, dos parceiros, e 
claro, de nossa diretoria. Por isso, aproveito para deixar aqui registrado meu 

muito obrigado a todos. Agradeço também, em nome de todos os diretores,  
aos nossos associados, que fazem da ANR ano após ano uma entidade ainda 
mais forte e representativa.

2018 irá merecer total atenção da ANR. O ano legislativo já começa com a 
expectativa para a votação da Reforma da Previdência, fundamental para os 
rumos da nossa economia. A entidade também vai acompanhar de perto a 
implantação da nova legislação trabalhista, atuando junto aos órgãos de Go-
verno e sindicatos patronais e dos trabalhadores, e apoiando decisivamente 
seus associados, como nas grandes conquistas de 2017.

2018 também será marcado pelas eleições presidenciais, que definirão os 
rumos do Brasil para os próximos anos. Com a queda de juros, a inflação 
sob controle, o câmbio estável, uma redução no índice de desemprego e 
previsões mais otimistas sobre o PIB, de até 3%, esperamos retomar nosso 
caminho de crescimento. 

Estamos prontos para receber 2018 com garra e obstinação. Contamos com 
a parceria de todos vocês para chegar ainda mais longe! Neste último boletim 
de 2017 você vai relembrar alguns dos momentos mais marcantes deste ano 
nas atividades da ANR.

Boas festas e um ano repleto de muitas realizações.
Abraços e uma boa leitura!

Cristiano Melles

legislação

anr teve ParticiPaÇão DeciSiva na aProvaÇão Da lei DaS GorJetaS

Uma das principais conquistas para a ANR e para o setor da alimentação fora 
do lar em 2017 foi a aprovação da Lei das Gorjetas. Sancionada pelo presidente 
Michel Temer em março, sem qualquer veto, passou a vigorar em 12 de maio e 
representou um avanço histórico nas relações entre trabalhadores e empresas 
do segmento. 

O presidente da ANR, Cristiano Melles, enfatizou na ocasião da sanção a impor-
tância do apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), com quem 
se reuniu para tratar do assunto, e do deputado Efraim Filho (DEM-PB), líder do 
partido e um dos últimos relatores do projeto.

Desde o início das discussões sobre a lei, a ANR esteve presente, participando 
ativamente da construção do texto aprovado, junto com outras entidades. En-
tre as principais conquistas da associação está o percentual de desconto, por 
parte do empregador, sobre a taxa de serviço para cobrir os encargos sociais 
e previdenciários dos empregados: até 20% de desconto para as empresas en-
quadradas no Simples e até 33% para aquelas que não se enquadram nesse 
regime de tributação.

As mudanças trouxeram uma série de dúvidas aos empregados e aos empre-
gadores. Durante todo o ano, a entidade promoveu seminários e plenárias com 
a participação dos consultores jurídicos, Carlos Augusto Pinto Dias e Andrea 

avanços

reforma trabalHiSta moDerniZa relaÇÕeS 
entre emPreGaDoS e emPreGaDoreS

Sancionada pelo presidente Michel Temer em julho deste ano, a Reforma Trabalhista 
trouxe importantes mudanças nas relações entre empregados e empregadores. Em vigor 
desde 11 de novembro, a nova lei representou outra grande conquista para o setor da 
alimentação fora do lar, que emprega mais de 6 milhões de pessoas em todo o país. Ao 
lado de outras entidades, a ANR teve importante atuação ao levar ao Governo questões 
fundamentais para o avanço do texto. 

Para esclarecer dúvidas dos associados, a ANR realizou uma série de reuniões e apre-
sentações sobre o tema, que também foi discutido em painel no RestauraRH, em no-
vembro. A entidade organizou, ainda, no início de dezem-
bro, a palestra Reforma Trabalhista – Principais Alterações 
e Vantagens X Desvantagens Para Restaurantes e Redes 
de Alimentação, conduzida por José Coelho Pamplona, da 
Dias e Pamplona Advogados, que trouxe todos os detalhes 
sobre a reforma.

A ANR preparou também um guia especial sobre o tema dis-
tribuído entre todos os associados e que permanece à dis-
posição para consultas na área restrita do site da entidade. 

nova lei

terceiriZaÇão: oUtro marco De 2017

Outro avanço na legislação em 2017 foi a aprovação, pelo Congresso, da Lei da  
Terceirização, em vigor desde 31 de março. O tema foi um dos mais discutidos 
no ano, principalmente devido aos impactos no setor da alimentação fora do lar. 

A principal mudança está relacionada à atividade-fim, já que agora as em-
presas podem terceirizar quaisquer atividades do negócio. No caso dos res-

taurantes, tornou-se possível a contratação de garçons terceirizados, por 
exemplo. A nova lei também impactou aspectos das condições de trabalho 
e a atividade temporária. 

Durante o ano, a ANR discutiu com os associados as principais mudanças 
no setor por meio de informativos, diversos encontros e workshops.

diretoria

criStiano melleS É reeleito PreSiDente Da anr 
Para o biÊnio 2017-2019

Em junho, a Assembleia Ordinária Geral da ANR confirmou por 
aclamação a continuidade da atual Diretoria da associação para o 
próximo biênio (2017-2019). Com isso, Cristiano Melles cumprirá o 
terceiro mandato consecutivo à frente da Diretoria da entidade. Na 

ocasião, Melles ressaltou a atuação da associação, que esteve en-

volvida nas aprovações da Lei das Gorjetas, da Reforma Trabalhista 

e da Lei da Terceirização. Melles destacou ainda o foco da entidade 

para o próximo biênio, dizendo que a ANR pretende reforçar seu 

posicionamento para a melhora no relacionamento e nas condições 

comerciais com as administradoras de vales de alimentação.

Presidente:
Cristiano Melles (Pobre Juan)

ViCe-Presidente de Franquias:
Ricardo Bomeny (Bob’s / Pizza Hut) 

ViCe-Presidente indePendentes:
Sérgio Kuczynski (Arábia)

diretores:
Bóris Gris (McDonald’s)
Angel Testa (Ráscal)
Cláudio Miccieli (Giraffas)
Carlos Sadaki (TrendFoods)
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Diretoria Da anr 
Para o biÊnio

2017/2019

Fernando Grinberg (Cia. Tradicional de Comércio)
Mauro Guardabassi (Outback)
Juscelino Pereira (Piselli)
Everaldo M. Peris (Associação Franqueados McDonald’s)

Conselheiros:
Gustavo Costa (The Fifties)
Rodrigo Fróes (Jam)
Erik Momo (1900 Pizzeria)
Rodolfo Dana (Spoleto)

diretor exeCutiVo:
Alberto A. Lyra Jr.

posicionamento

anr eStreita relacionamento com DiverSaS 
liDeranÇaS PolÍticaS

Em 2017, o presidente da ANR, Cristiano Melles, se reuniu com diversas 
lideranças políticas com o objetivo de fortalecer a categoria, propor suges-
tões às novas legislações aprovadas no ano e prestar apoio à aprovação 
das reformas. Um dos encontros foi com o presidente Michel Temer. Melles 

perspectivas

em PaleStra Para aSSociaDoS, economiSta 
aPontoU SinaiS De creScimento Do braSil

Em março, o economista raul Velloso, especialista em contas públicas, re-
alizou uma palestra exclusiva aos associados da ANR. No encontro, Velloso 
apontou sinais de recuperação da economia brasileira. “Estamos saindo do 
fundo do poço”, afirmou na ocasião.

O palestrante disse que acreditava em uma expansão de 0,5% no PIB do País 
neste ano, com maior aquecimento no segundo semestre, e apontou para um 
aumento entre 2,5% e 3% em 2018. No último dia 14 de dezembro, o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou projeções ainda mais otimistas para 
2017, com expansão de 1,1%. 

O economista aproveitou ainda para abordar questões como a reforma previ-
denciária e a PEC do teto de gastos. “O Brasil passa por uma transformação 
que eu nunca achei que iria ocorrer. Isso veio para ficar e, pode não parecer, 
mas vai ajudar nos negócios em médio e longo prazo”, afirmou, também se 
referindo às investigações da Operação Lava-Jato.

evento

anr comemora SUceSSo De 6º encoviSaS

Um dos momentos mais marcantes do ano para a ANR foi a sexta edição do 

enCoVisas, Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias. O evento, realizado 

em agosto, reuniu mais de 200 participantes e recebeu no palco autoridades 

sanitárias de alimentos de diversas regiões do país e outros convidados. Os 

painéis debateram, principalmente, o impacto das novas tecnologias e legislações 

na alimentação fora do lar.

A abertura foi realizada pelo presidente da entidade, Cristiano Melles, que 

relembrou a importância do encontro e aproximação com os órgãos regulatórios. 

vitórias

anr conQUiSta reSUltaDoS imPortanteS no Âmbito JUrÍDico

A ANR também celebrou em 2017 diversas conquistas na área jurídica. A princi-
pal delas, a desistência do Governo de Goiás em elevar o valor do ICMS sobre 
restaurantes no estado e a conquista, no fim do ano de liminar garantindo o 
direito de seus associados de pagar 7% de carga tributária até janeiro de 2018, 
sem qualquer reajuste. Cristiano Melles, presidente da ANR, teve importante 
atuação junto às autoridades locais para essa conquista, incluindo encontro com 
o governador Marconi Perillo.

Outra vitória diz respeito à Lei do Sal no Espírito Santo. O Pleno do Tribunal de 
Justiça do Estado acatou a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela 
entidade, liberando bares e lanchonetes para expor recipientes ou sachês que 
contenham sal de cozinha nas mesas e balcões. Também no Espírito Santo a 
ANR conseguiu a suspensão da lei estadual que obrigava bares e restaurantes 
a conceder 50% de desconto ou fornecer porção menor com um valor reduzido 
aos clientes que comprovassem a cirurgia bariátrica ou similar. Ainda no início do 
ano, a entidade já havia conquistado vitória sobre a mesma lei em Campo Grande 

também esteve com o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Houve 
ainda um encontro com Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara 
dos Deputados, com o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e com 
o governador de Goiás, Marconi Perillo.

Os debates, entre outros temas, reforçaram a necessidade de modernização 

das VISAs, as principais alterações do SIF para os restaurantes, alimentação 

saudável e a adequação dos mercados municipais às exigências sanitárias. 

retroSPectiva 2017

recursos Humanos

reStaUra rH DiScUte a reforma trabalHiSta
e a lei DaS GorJetaS

A ANR promoveu em novembro o 4º restaurarh, que lotou o auditório do 
Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo. Associados da entidade acompa-
nharam os debates sobre assuntos como o impacto da Reforma Trabalhista 
e a adaptação dos estabelecimentos à Lei das Gorjetas.

O evento, que contou com a abertura do presidente da entidade, Cristiano 
Melles, trouxe ainda debate sobre os custos da rotatividade de funcioná-
rios, novas ferramentas para recrutamento e como desenvolver lideranças.  

imprensa

anr na mÍDia

gts, worksHops e ciclo de debates

anr cria novo GrUPo De trabalHo, o Gt-SUPrimentoS

Como em todos os anos, a participação da ANR na mídia foi essencial para o 
fortalecimento da imagem institucional da entidade. A ANR esteve presente em 
mais de 220 reportagens nos principais veículos de comunicação, entre os quais 
os jornais Folha de s. Paulo, Jornal da record, G1, uol, rádio Jovem Pan, 
entre outros.

Um dos destaques da exposição da ANR na mídia foi a matéria veiculada no 
Jornal da Record sobre a nova Lei das Gorjetas. A reportagem traz entrevista 
com Carlos Augusto, consultor jurídico da entidade. 

A ANR realizou diversas atividades e encontros dos Grupos de Trabalhos 
(GT’s) ao longo dos últimos 12 meses. O destaque do ano foi a criação do 
GT-Suprimentos, área que se tornou fundamental na gestão de bares e res-
taurantes. Além do novo Grupo, existem outros seis em ação: RH, Técnico, 
Tecnologia da Informação, Tributário, Comunicação e Marketing, e Soluções 
Ambientais, que totalizaram 48 encontros ao longo do ano.

Diversos workshops completaram a lista de encontos durante o ano. Entre os 
destaques estão Boas Práticas de Manipulação de Alimentos; o primeiro workshop 
sobre comunicação no ambiente de trabalho, Melhorando a Comunicação da 

sua equipe; e Como Manter o Equilíbrio das Finanças do Seu Restaurante. 
Somam-se a esses eventos as cinco palestras do Ciclo de Debates realizadas 
ao longo do ano, pela primeira vez transmitidas ao vivo pela internet.

GUIA ESPECIAL

GORJETAS
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No início do ano, a ANR lançou o Guia Especial – A Lei de Cotas e o Colabo-

rador com Deficiência, com o objetivo de auxiliar os associados e gestores 
na inclusão dos colaboradores e no atendimento ao cliente de bares e res-
taurantes. No material, é possível encontrar algumas dicas de como se por-
tar e evitar situações constrangedoras, além de informações sobre o Esta-
tuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), Lei de Cotas (8.213/1991), 
Princípios da Inclusão e Definições Universais.

Outro guia criado pela ANR foi o especial para os estabelecimentos comba-
terem a dengue, chikungunya e zika. Devido ao grande número de casos de 
doenças causadas pelo mosquito Aedes Aegypti, a entidade resolveu auxi-
liar seus associados. O Ministério da Saúde recebeu os guias da ANR e pa-
rabenizou a entidade pela iniciativa. ANR também distribuiu aos associados 
este ano guias especiais sobre a Lei das Gorjetas e a Reforma Trabalhista

manuais

anr lanÇa GUiaS Para aUXiliar SeUS aSSociaDoS

4 

Boas Festas!
Depois de um ano de muito trabalho e dedicação, é hora de parar um 
pouco e recarregar as baterias para novos desafios em 2018. A ANR 
deseja aos associados e parceiros boas festas!!

o boletim semanal de informações volta a ser enviado aos associa-
dos a partir de 8 de janeiro. 

Carolina da Cunha Tavares, da Dias e Pamplona Advogados, que abordaram 
os desdobramentos e impactos da nova lei. A ANR preparou ainda um guia 
especial sobre o tema. Além de ser entregue na versão física aos associados, 
também está disponível na área restrita do site. 

(MS). Já em São Paulo, o Ministro do STF Edson Fachin rejeitou o recurso apre-
sentado pela Assembleia Legislativa, mantendo em vigor a decisão favorável à 
ANR, concedida em 2016. 

Ainda em São Paulo, a ANR conseguiu tornar des-
necessário o registro de empresa do ramo de 
alimentação na modalidade de fast food pe-
rante o Conselho de Nutricionistas do Estado. 
Foi acolhida a argumentação no sentido de 
que a atividade básica de fast food não se re-
laciona à hipótese de fornecimento de serviços 
de nutrição, tampouco de alimentação para 
fins especiais, tratando-se de atividade em-
presarial de simples venda de alimentos e 
bebidas, sem pertinência direta com a área 
de nutrição e dietética.
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