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Quem confirmar sua participação agora garante desconto especial

As análises microbiológicas dos alimentos são essenciais nas operações dos 
restaurantes. São elas que trazem todas as informações necessárias sobre 
as condições de higiene que devem ser aplicadas durante a produção, pro-
cessamento, armazenamento e distribuição dos itens para o consumo. Quem 
quiser entender um pouco mais sobre a importância do tema, ainda pode se 
inscrever para participar do workshop “Interpretação de laudos de análises 
microbiológicas de alimentos, água, superfícies e mãos”, marcado para 

esta terça-feira (8), na sede da 
ANR em São Paulo. 

O objetivo do encontro é informar o 
modo correto de coleta, transporte 
de amostras de alimentos e bebi-
das e ainda facilitar a interpretação 
dos laudos das análises microbio-
lógicas de acordo com a legislação 
vigente. Com quatro horas de du-
ração, das 13h às 17h, o curso será 

boletim informativo
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A Arcos Dourados é a maior franquia McDonald’s do mundo, tanto em vendas 
totais do sistema como em número de restaurantes. A companhia responde 
pela maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, 
com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restauran-
tes McDonald’s. Para Paulo Camargo, presidente da Arcos Dourados no país, 
a empresa vive seu melhor momento em quase 40 anos. Segue realizando 
expressivos investimentos na região: para o biênio 17-19 já se comprometeu 
a destinar R$ 1,25 bi para expandir sua base de restaurantes e modernizar as 
unidades existentes por aqui.

O McDOnalD’s é lIDer eM seu segMentO. cOMO tODO líDer, re-
cebe crítIcas, prIncIpalMente eM reDes sOcIaIs. cOMO a eM-
presa teM se relacIOnaDO cOM esse cOnsuMIDOr ? 
Entendemos que nossa postura de comunicação deve ser transparente, pro-
ativa e integrada. Fazemos isso, pois temos legitimidade e condições de 
discutir qualquer ponto sensível em nosso negócio. A saudabilidade é um 
deles. Nosso papel é esclarecer o conceito de saudabilidade e informar os 
componentes nutricionais de nossos produtos. Por exemplo, o BigMac pos-
sui apenas 490 calorias. Em um combo com as deliciosas McFritas e uma 
bebida somam-se 790 calorias. Como comparação, uma refeição de comida 
japonesa, ou a tradicional feijoada, ou até mesmo a macarronada reúnem, 
cada uma, cerca de 2 mil calorias. Precisamos cada vez mais falar sobre isso, 
esclarecendo que é possível servir produtos indulgentes, gostosos e nutricio-
nalmente equilibrados. Temos feito ações que começam a mudar a percepção 
dessas pessoas, como o programa Portas Abertas, que permite ao consu-
midor conhecer os detalhes de nossas cozinhas e controles de qualidade. 
Somente no ano passado ele reuniu mais de 2 milhões de pessoas.
 
recenteMente, eM uMa entrevIsta, O sr. afIrMOu que uMa 
pesquIsa apOntOu que, na OpInIãO DOs cOnsuMIDOres, O Mc-
DOnalD’s é rápIDO e efIcIente, Mas taMbéM pOucO pessOal. 
qual a estratégIa Da reDe para Manter a efIcIêncIa DanDO 

uM pOucO MaIs De atençãO aO cOnsuMIDOr? 
Evoluímos muito nesse ponto. Entendemos as necessidades de nossos clien-
tes e os perfis de nossos colaboradores. Isso resultou na implementação de 
um programa de transformação cultural chamado “Cooltura de Serviço”. O 
objetivo é permitir que nossos jovens sejam “eles mesmos” durante o aten-
dimento aos clientes, buscando sempre proporcionar experiências extraor-
dinárias. Isso acarretou, por exemplo, eliminar o script de vendas, mudança 
dos uniformes, novas relações interpessoais. Hoje temos funcionários mais 
felizes e engajados e consumidores mais satisfeitos com o nível e qualidade 
do atendimento.  

cOMO gestOr e ceO, O sr. teM experIêncIa eM várIOs países. 
quaIs sãO as prIncIpaIs DIfIculDaDes para aDMInIstrar uMa 
eMpresa brasIleIra hOje?
O Brasil é um mercado de muito potencial. Nossa marca tem uma acei-
tação e carinho muito grandes da sociedade e temos obtido excelentes 
resultados.  Aliás, ouso dizer que estamos vivendo nosso melhor momento 
nos quase 40 anos de McDonald’s no país. Sabemos que nossa economia 
é cíclica, complexa, mas enxergamos o cenário sempre de maneira otimis-
ta. Há diversas oportunidades de melhora, sobretudo nos modelos tribu-
tários e trabalhistas, mas entendemos que é apenas questão de tempo 
para evoluirmos.  

cOM a ecOnOMIa eM lenta recuperaçãO e a InDefInIçãO pO-
lítIca Da sucessãO presIDencIal, eM qual cenárIO a arcOs 
DOuraDOs trabalha cOM fOcO eM sua expansãO nO bIênIO 
2018/2019? é hOra De puxar O freIO Ou acelerar?
Nosso foco é acelerar, sempre. Inclusive, recentemente anunciamos uma am-
pliação dos investimentos da companhia no Brasil para o triênio 17-19. A em-
presa agora comprometeu R$ 1,25 bi para expandir sua base de restaurantes 
e modernizar as unidades existentes. Trata-se do nosso compromisso com o 
Brasil e com o potencial de nosso mercado.

EVENTO

inscrições abertas para o 7o encovisas

Com uma programação recheada de painéis e participação de representan-
tes das principais autoridades fiscalizadoras e restaurantes, o ENCOVISAS  
2018 (Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias) já está com inscrições 
abertas. Quem confirmar a participação com antecedência também garan-
te descontos especiais. A sétima edição do evento - realizado pela ANR e 
principal ponto de encontro entre responsáveis técnicos e Visas de todo o 
Brasil -, acontece no dia 02 de agosto, no Hotel Meliá, em São Paulo.

Durante todo o dia, os participantes vão acompanhar diversos debates, que 
incluem temas como “legislações relacionadas à informação nutricional e 
alergênicos em serviços de alimentação” e “aperfeiçoamentos feitos pelos 

órgãos fiscalizadores nas áreas de comunicação, agilidade e harmonização 
nos processos e resolução de problemas para os serviços de alimentação”.

Também será abordada a “gestão de processos sustentáveis em res-
taurantes - os ganhos e desafios para a comunidade, empresas e co-
laboradores” e “como identificar o risco sanitário em restaurantes de 
aeroportos - a visão da Autoridade Fiscalizadora”.

Entre os palestrantes, já estão confirmadas as presenças de profissionais 
da ANVISA, COVISA, Procon-Goiás, Procon-SP, Arcos Dourados, Ráscal e 
Subway, além de representantes das Vigilâncias Sanitárias de Uberlândia 
(MG), Vitória (ES), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR) e Barueri (SP). 

lInK

CURSO

WorKsHop ensina a entenDer laUDos De anÁlises 
microbiolÓgicas De alimentos e ÁgUa

GT-CoM

como conQUistar clientes, segUiDores e formaDores De opiniÃo? 
DescUbra no gt-com!

Ainda dá tempo de se inscrever para participar do pri-
meiro GT-CoM de 2018! Marcado para a próxima quar-
ta-feira, 9, a partir das 15h, na sede da ANR, o en-
contro recebe Carolina Terra (foto), especialista em 
Comunicação e Marketing. 

No bate-papo com os associados, a profissional, re-
ferência no país em redes sociais, vai mostrar um dos 
caminhos para alcançar a relevância com: os influencia-
dores digitais. Carolina apresenta erros, acertos e as possi-
bilidades das marcas no relacionamento com esses fenômenos da internet. O 
encontro ainda traz na pauta uma breve explicação sobre quais são os tipos 
de influenciadores existentes, como funciona a abordagem paga e cases do 
segmento para ilustrar. Confirme já sua presença pelo:

ministrado pelo Prof. Dr. Êneo Alves da Silva Jr. (foto), biomédico com mestrado 
e doutorado em microbiologia e controle higiênico-sanitário de alimentos.

Restam poucas vagas para participar do workshop! A taxa de inscrição é de 
R$ 100 para associados e R$ 200 para não associados. Para mais informações 
entre em contato pelo:

comunicacao@anrbrasil.org.br

comunicacao@anrbrasil.org.br

r$ 100
valor para inscrições

associaDos

r$ 200
nÃo associaDos

PROGRAME-SE

anote na agenDa!

Confira a programação de reuniões, encontros e workshops da ANR. Participe!

08/05 Workshop “Interpretação de laudos de análises microbiológicas 
de alimentos, água, superfícies e mãos”

09/05 GT-CoM 

10/05 GT-RH

17 e 24/05 Workshop “Gestão financeira”

29/05 Workshop “Identificação de produtos: importância dentro
do restaurante”

05 e 12/06 Workshop “Fortalecendo sua marca empregadora”

MARKETING

nova campanHa Do bob’s traZ Um sanDUÍcHe Diferente 
em caDa Dia Da semana

O bob’s, associado ANR, acaba de anunciar uma nova campanha: “Sete San-
duíches”. Cada dia da semana será um hambúrguer diferente na rede. O Crispy 
vem na segunda-feira, o Bob’s Clássico na terça e o Cheddar Bourbon toda 
quarta. Na quinta, o sanduíche da promoção é o Big Bob, seguido pelo Gran 
Gourmet na sexta-feira. Aos sábados é a vez do Cheese Barbecue e do Aus-
traliano Cheddar, nos domingos. 

A ação segue por tempo indeterminado e todos os lanches saem por R$ 8,50 

a unidade, sem acompanhamento. “Queremos oferecer aos nossos consumido-
res a oportunidade de experimentar alguns dos grandes sucessos do Bob’s por 
um custo acessível. Por isso, contemplamos não só sanduíches que já fazem 
parte da nossa história, como o Big Bob e o Bob’s Clássico, mas também nos-
sos lançamentos mais recentes, como o Australiano Cheddar. Temos certeza 
que a promoção irá cair no gosto do nosso cliente”, finaliza o Diretor Geral do 
Bob’s, Marcello Farrel.

segUnDa terça QUarta QUinta sexta sÁbaDo Domingo
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“estamos vivenDo nosso melHor momento nos QUase 40 anos De 
mcDonalD’s no paÍs”, afirma paUlo camargo, presiDente Da arcos 

DoUraDos brasil

A Lei das Gorjetas foi o mais recente alvo das fake news 
que circulam na internet. Nas últimas semanas, co-

meçaram a circular pelas redes sociais boatos de 
que a lei, aprovada em maio de 2017, havia sido 
revogada. O dado é inverídico, como explica o In-
formativo ANR nº 014/2018, disponível na íntegra 
no site da entidade.

O consultor jurídico da associação, Carlos Augusto Pinto 
Dias (foto), da Dias e Pamplona Advogados, explica que “no site 

da Presidência da República (www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2015-2018/2017/
lei/L13419.htm), ela permanece em pleno vigor, tal como fora promulgada, sem 
qualquer alteração, indicação de revogação e sem estar tachada (riscada)”.

Segundo ele, “nenhuma lei determinou de forma expressa, como exige o arti-
go 9º da Lei Complementar 95/1998, a revogação integral da Lei das Gorjetas 
ou de qualquer um de seus dispositivos”. Também segue vigorando a Con-
venção Coletiva Específica das Gorjetas, assinada em 23 de junho de 2017, 
com o SINTHORESP. 

DESTAQUE

anr esclarece boatos sobre revogaçÃo 
Da lei Das gorJetas

GRUPO DE TRABALHO

lei Das gorJetas tambÉm serÁ tema De 
encontro Do gt-rH

A Lei das Gorjetas estará em pauta na próxima reunião do GT-RH, marcada 
para quinta-feira, 10 de maio. O encontro vai discutir os boatos da internet e 
debater as convocações do Sinthoresp para averiguar o cumprimento da Lei. 

O GT ainda irá abordar formas de contratação e redução de custos, uma 
discussão sobre alternativas possíveis sem que haja perda da qualidade; o 
início das negociações coletivas com o Sinthoresp; e o Programa de Demis-
são Incentivada. 

A reunião acontece a partir das 15h30, na sede da ANR, em São Paulo. Para 
confirmar presença, encaminhe um e-mail para:

comunicacao@anrbrasil.org.br
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Prazos Até 30/05 31/05 à 30/06 A partir 01/07

associados r$ 200 r$ 230 r$ 280

não associados r$ 300 r$ 345 r$ 420

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2015-2018/2017/lei/L13419.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil03/ato2015-2018/2017/lei/L13419.htm

