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INFORMATIVO

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO ATUALIZA PISO E RETENÇÃO
DE GORJETAS NO RIO DE JANEIRO

Foto: Banco de imagem

No início deste mês, foi assinada a Convenção Coletiva de Trabalho do SIGABAM,
que se aplica aos garçons, garçonetes, barmen, cumins, maîtres e atendentes
de restaurantes, bares e similares no Rio de Janeiro. Segundo Informativo
ANR 035/2018, produzido pela Dias e Pamplona Advogados e disponível na
íntegra no site da entidade, a convenção, que tem vigência entre 01/10/2018
e 30/09/2020, estipulou reajustes salariais de 3,97% para colaboradores que
recebam o piso e de 3,30% para os demais funcionários. Para empregados
com ganhos acima de R$ 3 mil, o reajuste deverá ser aplicado até este limite.
De acordo com o Informativo, a Convenção também estabelece que a
implantação da Taxa de Serviço ou Gorjeta Compulsória depende de Acordo
Coletivo de Trabalho, no qual serão autorizadas as retenções de 20% para
as empresas inscritas no SIMPLES, 30% para as não inscritas em regime

A empresa que utilizar a modalidade de Gorjetas Espontâneas deverá

de tributação diferenciado que cobrem até 10% sobre o valor das notas

calcular e pagar os encargos trabalhistas e previdenciários sobre valores

de despesas, a título de gorjeta; e 33% de retenção para as empresas

estimados (Estimativa de Gorjetas). Além disso, organizações com mais de 70

não inscritas em regime de tributação diferenciado que cobrem acima de

empregados devem firmar convênios para oferta de assistência médica aos

10% sobre o valor das notas de despesas, ou para aquelas que distribuam

colaboradores durante a vigência do contrato de trabalho, sendo autorizado

valores referentes à participação em lucros e resultados.

desconto salarial de até 30% da mensalidade.

GRUPOS DE TRABALHO

GOOGLE E LINKEDIN SÃO OS DESTAQUES DOS
ÚLTIMOS GT-CoMs DO ANO

Estudo sobre o uso de Internet e redes sociais no mundo revelou que os brasileiros gastam, em média, 9 horas navegando na web. O país também aparece
entre os primeiros quando o assunto é o tempo gasto nas redes sociais: são
mais de 3 horas diárias, segundo levantamento realizado pela agência We Are
Social e pela plataforma Hootsuite. Estar presente nesses canais já se tornou
mandatório para quem quer ter um negócio de sucesso, com boa rentabilidade.
Para explorar um pouco mais esse universo e dar dicas de como as marcas food
service podem se beneficiar dessas plataformas, a ANR, por meio do seu GTCoM, recebe Fabio Okino, responsável pela área de serviços do LinkedIn,
no próximo dia 28 de novembro, às 10h. No dia 5 de dezembro, às 14h, é a vez
de Fábio Celeri, executivo de Negócios do Google. Os encontros vão trazer
informações de como essas ferramentas são importantes no dia a dia, reforçar
a importância da comunicação multicanal e como as empresas podem usar
esses meios para gerar leads tanto na audiência business to business como no
contato direto com o consumidor.
Os encontros são destinadas aos gestores de restaurantes, profissionais de
Comunicação e Marketing e demais associados da ANR interessados no tema.

Foto: Banco de imagem

As inscrições são gratuitas e serão abertas em breve. Acompanhe o boletim,
o site e os informativos para saber mais sobre os GTs. Caso tenha qualquer
dúvida entre em contato pelo comunicacao@anrbrasil.org.br ou (11) 3083-1931

GT-CoM | AGENDE-SE !

28/11
10h00

COMO AJUDAR AS EMPRESAS NO
FORTALECIMENTO DE MARCA E GERAÇÃO
DE LEADS NA PLATAFORMA

05/12

Palestra | Debate com Fabio Okino,
responsável pela área de serviços do LinkedIn

14h00

COMO DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA
DIGITAL MULTICANAL PARA ALAVANCAR
OS NEGÓCIOS DOS RESTAURANTES
Palestra | Debate com Fábio Celeri,
executivo de Negócios do Google
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GRUPOS DE TRABALHO II

EM ENCONTRO ABERTO A TODOS OS ASSOCIADOS, GT-TI ABORDA
CRIPTOMOEDA E SOLUÇÕES CLOUD

Foto: Banco de imagem

A reunião do GT-TI desta quinta-feira, 22 de novembro, aberta para todos os
associados, vai trazer duas palestras exclusivas sobre criptomoedas e soluções cloud. Na primeira delas, apresentada por Fernando Furlan, Presidente
da ABCB - Associação Brasileira de Criptomoedas e Blockchain, serão discutidas as vantagens e cuidados no uso de criptomoedas em restaurantes e

Na sequência, o diretor da Oracle, Sebastian Gianni, irá falar sobre as Soluções
Cloud para restaurantes e redes de alimentação. O executivo vai apresentar ferramentas que podem ajudar a aumentar a agilidade das equipes de TI e das atividades
do dia a dia. O encontro acontece na sede da ANR em São Paulo, das 10h às 12h.
Para mais informações ou confirmar presença, favor encaminhar um e-mail para:

redes de alimentação; comparativo entre transações com cartões de crédito

comunicacao@anrbrasil.org.br

e as posições da Bacen, Receita Federal e CVM em relação ao assunto.

CURSOS

AS MELHORES PRÁTICAS PARA CONTRATAR NOVOS TALENTOS
E DESENVOLVER LIDERANÇAS

A parceria entre a ANR e o SENAC-SP segue trazendo os melhores cursos do
mercado para os associados da entidade. Nas próximas semanas, acontecem
duas edições de Gestão de Pessoas: feedback, contratação de jovens e
desenvolvimento de novas lideranças.
O módulo do dia 27/11, que acontece das 13h às 17h, será ministrado pela
docente Rosimeire Hernandez Ciasi. A profissional é pós-graduada em
Economia e Gestão das Relações do Trabalho, além de ser especialista em

de Alimentação e especialista em varejo nos negócios de A&B. Ambas
as edições acontecem no Senac Aclimação. O conteúdo do workshop foi
desenvolvido com base no estudo feito pelo Senac a respeito do perfil dos
associados da ANR. Cenários e gerações, retenção de talentos, treinamento
e autoconhecimento estão entre os principais assuntos que serão abordados.
O associado deverá enviar um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br
para fazer a inscrição, indicando o nome e a função de cada colaborador

Psicodrama. Já o módulo do dia 06/12, das 14h às 18h, será comandado por

inscrito. Os representantes das empresas que eventualmente não puderem

Sabrina Martins Salvitti, pós-graduada em Gestão de Negócios em Serviços

comparecer devem notificar previamente a ANR.

GESTÃO DE PESSOAS: FEEDBACK, CONTRATAÇÃO DE JOVENS E
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS LIDERANÇAS – MÓDULO I

GESTÃO DE PESSOAS: FEEDBACK, CONTRATAÇÃO DE JOVENS E
DESENVOLVIMENTO DE NOVAS LIDERANÇAS – MÓDULO II

Quando

27/11/18, terça-feira, das 13h às 17h

Quando

06/12/18, quinta-feira, das 14h às 18h

Participantes

Lideranças e responsáveis técnicos de restaurantes

Participantes

Gerentes e supervisores de restaurantes

Local

Sala de aula 703 - Senac Aclimação

Local

Sala 704 – Senac Aclimação

Docente

Rosimeire Hernandez Ciasi

Docente

Sabrina Martins Salvitti
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MARKETING

1900 PIZZERIA TRAZ FESTIVAL DE PIZZAS EM
PARCERIA COM A CATUPIRY
Com o objetivo de proporcionar uma experiência diferenciada aos consumidores, a 1900 Pizzeria, associada ANR, se junta à Catupiry para realizar o
Festival de Pizzas. Em parceria, as marcas desenvolveram quatro sabores exclusivos do prato – Firenze, Soleggiato, Cinque e Troppo Latte –, que podem
ser encontrados em todas unidades da 1900 Pizzeria de São Paulo até o dia
31 de janeiro de 2019.
Todos os sabores são assinados por Rodrigo Baêta, chef corporativo da Catupiry. “Fazer esse festival com uma marca tão tradicional e confiável é ótimo.
A empresa sempre foi parceira em todas as ações que fizemos, e desta vez,
todas as sugestões apresentadas foram bem-vindas. Trabalhamos a quatro
mãos no desenvolvimento dos novos sabores e tenho segurança da qualidade
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do resultado,” comenta Erik Momo, CEO da 1900 Pizzeria.

MARKETING

BURGER KING USA CONSUMIDORES CRÍTICOS
DA MARCA PARA COMBATER O PRECONCEITO
O Burger King, associado ANR, lançou em suas redes sociais a campanha
“Opiniões são sempre bem-vindas, preconceito não”. A iniciativa tem como
objetivo conscientizar os consumidores e o público em geral de que preconceito
não é uma opinião.
No vídeo, criado pela agência DAVID SP, aparecem posts de consumidores
criticando a empresa. Em seguida, frases preconceituosas. “Não medimos
esforços para mostrar que todos são bem-vindos e entendemos que cada um
tem uma opinião diferente. Aceitamos críticas, mas não aceitamos nenhuma
forma de preconceito”, diz Ariel Grunkraut, diretor de Marketing e Vendas do
Burger King Brasil. Clique aqui para conferir o vídeo.

www.anrbrasil.org.br
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