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Prezados associados,

A ANR encerra o exercício de 2018 mais forte e representativa com o trabalho 
que vem sendo desenvolvido nas mais diversas frentes, o que certamente só con-
tribui para o fortalecimento da entidade e de toda a cadeia da alimentação fora 
do lar. Grandes avanços foram conquistados e agora, com a chegada de um novo 
governo, teremos também uma atuação ainda mais próxima no plano federal com 
a instalação do escritório da ANR em Brasília, como já anunciado, que terá papel 
fundamental em nossa atuação política para defender o setor.

Diante dos novos desafios que se aproximam, é fundamental manter o diálogo 
para promover o entendimento, a sabedoria para mudar sempre que necessário, 
a ação para atingir os objetivos. Vamos acompanhar de perto as movimentações 
no Congresso, que deve trabalhar fortemente para aprovar as reformas, especial-
mente a da Previdência, e acelerar as privatizações. Nesse cenário, o futuro pare-
ce positivo, com economistas afirmando que o país tem potencial para que o PIB 
chegue a 3%, ajudando o Brasil a alcançar um novo ciclo virtuoso de crescimento.

Depois de dois anos em queda e um 2017 estagnado, o segmento voltou a cres-
cer este ano, com uma média de 3,5% de aumento. Esse índice, somado às boas 
previsões do mercado para o próximo ano - que nos permite projeções de 5% no 
aumento do faturamento para 2019 -, faz com que o nosso trabalho seja ampliado 
e cada vez mais direcionado em busca das conquistas que o setor realmente ne-
cessita para crescer de maneira mais forte e organizada. 

Neste ano, tivemos a oportunidade de participar de grandes vitórias. Estivemos, 
ao lado de outras entidades do setor, na votação que derrubou a Medida Provisó-
ria 808/17, que regulamentava a reforma trabalhista. Uma decisão acertada, que 
nos permitiu ampliar o uso do contrato de trabalho intermitente, uma modalidade 
positiva tanto para o empregado quanto para o empregador.

Também estivemos no Congresso Nacional negociando a derrubada do veto do 
presidente Michel Temer ao programa de refinanciamento de dívidas das micro e 
pequenas empresas, o Refis das PMEs. Uma grande vitória para o segmento, que 
permitiu a muitas companhias um melhor planejamento a partir do equilíbrio fiscal 
para voltar a focar no crescimento das operações e da receita.  

Outra vitória representativa está ligada à questão da lei dos canudos. A ANR 
apoia a discussão e considera saudável a busca pela sustentabilidade. Porém, tem 
ressalvas quanto à rapidez com a qual as leis têm sido criadas, assim como as 
multas, sem que haja um tempo adequado de conscientização. Por essa razão, 
temos monitorado diversos projetos sobre o tema em localidades diversas. Em 
São Paulo, diretores da entidade já estiveram reunidos na Câmara Municipal para 
contribuir na discussão dessa pauta.

No eixo Rio-São Paulo, importante destacar também a parceria com o Sindica-
to de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio). As associações se uni-
ram para cooperar na promoção e no desenvolvimento do setor, em um acordo 
que busca a troca de informações, colaboração e organização de pleitos junto 
à sociedade, além de prever ações judiciais que beneficiem associados de am-
bas as entidades.

Todas as conquistas e avanços só foram possíveis graças aos nossos associados, 
parceiros, à nossa equipe e à toda diretoria. Agradeço a todos que acompanham 
e participam do trabalho da ANR em busca das melhores soluções para o cresci-
mento do setor e desde já convido cada um para que participe mais ativamente 
dos grupos técnicos, das palestras e de todas as iniciativas realizadas pela ANR. 

Mesmo com alguns obstáculos no caminho, como a paralisação dos caminhonei-
ros em maio, que impactou diretamente as atividades do setor, vamos encerrar o 
ciclo com um saldo positivo.

E temos que estar preparados para novos desafios que virão também com a che-
gada do novo ano: uma das principais, logo no início do ano, está ligada ao regime 
especial de tributação do ICMS em São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados 
brasileiros para bares e restaurantes. Há a possibilidade de que a cobrança volte 
a ser no regime de crédito e débito, com alíquota prevista de 12% com crédito. A 
diretoria da ANR tem trabalhado no sentido de acertar a situação antes da virada 
do ano para obter posicionamento favorável ao setor. 

Por aqui, já estamos mais do que prontos para receber 2019 com garra total e obs-
tinação para conquistar ainda mais vitórias para o segmento. Ao longo do próximo 
ano, esperamos contar com a parceria de vocês para chegar ainda mais longe.

Este último boletim do ano traz os momentos mais marcantes de 2018 em rela-
ção às atividades da ANR. E muito em breve nos encontramos novamente, não 
apenas com um novo calendário, mas com toda força, garra e determinação que 
sempre marcaram nossa atuação.  

Desejo a cada um de vocês, suas equipes e famílias um ano repleto de
 realizações e conquistas! Boas festas!

Abraços e uma boa leitura!
Cristiano Melles

PALAVRA DO PRESIDENTE

DE VOLTA AOS TRILHOS
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POSICIONAMENTO

PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE FOI FUNDAMENTAL PARA AVANÇO DO SETOR

Neste ano, o presidente da ANR, Cristiano Melles, manteve uma série de en-
contros com lideranças políticas em Brasília, entre as quais o presidente da 
Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para debater pautas de inte-
resse do setor. Melles também esteve ao lado do deputado Rogério Marinho 

(PSDB-RN) durante a votação para a derrubada da Medida Provisória 808/17, 
que regulamentava a reforma trabalhista e ainda participou da cerimônia de en-
trega das medalhas da Ordem Nacional do Mérito Educativo, ao lado do então 
ministro da Educação, Mendonça Filho, entre outras lideranças

Cristiano Melles e Rodrigo Maia, 
presidente da Câmara

Cristiano Melles com Rogério Marinho, 
relator da Reforma Trabalhista

Cristiano Melles ao lado do ex- ministro 
da Educação, Mendonça Filho
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ATUAÇÃO ANR

ENTIDADE PARTICIPA DE REUNIÕES E ENCONTROS ESTRATÉGICOS PARA O SEGMENTO

Em outubro, a ANR participou da 9ª Reunião/2018 da Comissão de Estudos 
de Sistemas de Exaustão para Cozinhas Comerciais e Industriais (ABNT/CE-
055:002.002), realizada na Associação Brasileira de Ar Condicionado, Ventila-
ção e Aquecimento (ABRAVA). A associação foi representada por Alberto Lyra, 
diretor Executivo da entidade; Eliana D. Alvarenga, consultora técnica da ANR 
e David Chamberlain, responsável pela Gestão de Projetos no Grupo Trigo.

O encontro foi realizado com o intuito de analisar o projeto de revisão da 
ABNT NBR 14518, que aborda o sistema de ventilação para cozinhas profis-
sionais. A proposta do Grupo Trigo, apoiada pela ANR, buscou evitar que uma 
série de equipamentos de exaustão até agora não necessários nas cozinhas 
de restaurantes passasse a ser exigida.

Em novembro, a ANR também participou de audiência pública realizada pela 
Anvisa, em Brasília, para discutir a questão do uso de gordura trans indus-
trial em alimentos. A entidade foi representada por Eliana Alvarenga e Patri-
cia Bennheim (foto), nutricionista da rede Ráscal e integrante do GT-Tec. O 
encontro foi importante para esclarecer pontos essenciais, entre os quais o 
fato de os restaurantes não terem nenhum interesse na presença de gordura 

CONQUISTAS

VITÓRIA JURÍDICA: REDUÇÃO DO ICMS EM GOIÁS

Durante o ano de 2018, a ANR conquistou uma importante vitória no âmbito 
jurídico. Por meio de um trabalho realizado em conjunto com outras entidades 
do setor, foi oficializada, em junho, a redução do ICMS no Estado de Goiás para 
7%. A taxa interior era de 10%. A decisão foi fruto de um convênio da Secreta-
ria da Fazenda (Sefaz) e do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

“A ANR realizou um trabalho muito forte ao longo de todo o ano passado junto 
à Sefaz para garantir a redução aos estabelecimentos de alimentação fora do 
lar. A diminuição do valor do ICMS representa um alívio nas contas das empre-
sas do segmento”, explica Cristiano Melles, presidente da ANR.

Vale ressaltar que, em dezembro do ano passado, a associação já havia con-
quistado uma liminar favorável à manutenção da carga tributária, válida para 
todos os associados até janeiro de 2018. A nova medida garante uma solução 
legal e duradoura para a questão do ICMS na região.

trans em seus alimentos e de estarem dispostos a adotar as soluções que a 
indústria adotar sobre o tema. 

No Rio de Janeiro, a entidade foi convidada pela VISA local para palestrar 
no seminário sobre os desafios da Vigilância Sanitária no município. Em sua 
apresentação, Eliana abordou o papel do responsável técnico e do setor re-
gulatório na segurança dos alimentos.
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Em agosto deste ano, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 
acatou ação judicial proposta pelo Sindicato dos Restaurantes, Ba-
res e Similares – SindResBar/SP, patrocinada pelos advogados da 
ANR, Carlos Augusto Pinto Dias e Fernanda de Almeida Menezes,  
contra a Lei nº 16.796/2018 do Estado de São Paulo, conhecida 
como lei do copo azul. Na ocasião, foi proferida decisão liminar 
suspendendo os associados das entidades da obrigatoriedade 
de cumprimento das determinações criadas pela norma, que 
exige o fornecimento de copos descartáveis de cor predomi-
nantemente azul e com a inscrição “zero açúcar”, inclusive na 
tampa, para uso em máquinas de refrigerantes.

Outra importante vitória da ANR se refere à lei dos canudos.  Des-
de que foi sancionada em maio no estado e no município do Rio de 
Janeiro, a entidade acompanha os desdobramentos da norma que 

LEGISLAÇÃO

ANR CONQUISTA VITÓRIAS PARA ASSOCIADOS EM RELAÇÃO 
ÀS LEIS DO COPO AZUL E DOS CANUDOS

regulariza e prioriza o uso de canudos reutilizáveis ou biodegradá-
veis em bares, restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. 
A legislação tem sido copiada em várias outras localidades do país. 
Recentemente, a associação conseguiu alterar um projeto similar 
em Sorocaba, no interior de São Paulo, conquistando mais prazo 
para adequação dos estabelecimentos e a possibilidade do uso de 

outros materiais na substituição dos canudos. 

A ANR, junto a alguns de seus associados, também fez um mape-
amento dos municípios e projetos de leis semelhantes e está tra-

tando com as prefeituras, uma a uma, para que possam rever seus 
posicionamentos. Na cidade de São Paulo, diretores da entidade já es-
tiveram reunidos na Câmara Municipal para contribuir na discussão da 
pauta. Como resultado, foi agendada uma audiência pública para definir 
abrangências e prazos de uma possível lei na capital paulista.

MERCADO

ANR FIRMA NOVAS PARCERIAS EM 2018

MANIFESTAÇÃO

PARALISAÇÃO DOS CAMINHONEIROS TROUXE IMPACTOS PARA O SETOR

A paralisação dos caminhoneiros, em maio, impactou diversos setores, en-
tre os quais o de alimentação fora do lar. Milhares de restaurantes de todo 
o país tiveram suas atividades comprometidas em decorrência dos proble-
mas de abastecimento. Segundo levantamento da entidade, 84,5% dos as-
sociados registraram queda no movimento e na receita no período. Outros 
61% enfrentaram falta de produtos para seguir com as operações. Perda de 
estoque, ausência de funcionários e até o fechamento temporário também 
foram algumas das consequências apontadas pelos bares e restaurantes. 

Os dados vão ao encontro das informações divulgadas pelo IBGE. De acordo 
com o Instituto, o setor de serviços foi o mais impactado pelo movimento 
dos caminhoneiros, encolhendo 3,5% no mês de maio em comparação aos 
resultados de abril. Foi o pior resultado negativo da série histórica, iniciada 
em janeiro de 2011.

Ao longo de 2018, a ANR firmou algumas parcerias relevantes que be-
neficiam seus associados. Em junho, a entidade foi convidada pela FIS-
PAL a participar da Fispal Food Service, maior evento do segmento na 
América Latina. A associação foi um dos destaques do evento, com 
palestras rápidas e interativas sobre gestão de estabelecimentos de 
alimentação, panificação, confeitaria e apresentação de cases e tendên-
cias do setor food service.

Ainda em junho, a entidade confirmou sua participação na ANUFOOD 
Brasil 2019, feira inspirada na famosa Anuga, que acontece anualmente 
na Alemanha. A ANR, apoiadora oficial do evento, também foi convi-
dada pela organização a fornecer parte do conteúdo técnico para o 
encontro, que acontece em São Paulo, de 12 a 14 de março, por meio 
de palestras e workshops.

Em agosto, a associação fechou um acordo com o SENAC-SP para ofe-
recer cursos gratuitos para seus colaboradores. No início de dezembro, 
firmou uma parceria com o Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio 
de Janeiro (SindRio) para cooperar na promoção e desenvolvimento do 
setor. O acordo tem como objetivo a troca de informações, colabora-
ção e organização de pleitos junto à sociedade, além de prever ações 
judiciais que beneficiem associados de ambas as entidades.
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PROJEÇÕES

EM EVENTO ORGANIZADO PELA ANR, ESPECIALISTAS ABORDARAM 
ECONOMIA EM CRESCIMENTO E CENÁRIO ELEITORAL INDEFINIDO

Em fevereiro, a ANR reuniu dois grandes nomes do mercado para conversar 
com seus associados durante o seminário “Conjuntura Econômica e Política: 
os Cenários Prováveis para o Brasil em 2018/2019”. O economista José Fran-
cisco de Lima Gonçalves e o cientista político Murillo Aragão foram os convida-
dos para apresentar suas projeções para o ano econômico e político do Brasil.

Aragão disse que o país vivia uma situação única, principalmente pelo grau de 
incertezas do cenário eleitoral. O cientista ainda adiantou que a candidatura 
de Lula seria barrada pela justiça e que não haveria união das esquerdas no 
pleito. Já na economia, Gonçalves afirmou que dificilmente o país voltaria a 
alcançar os níveis de crescimento do período entre 2005 e 2011. Entre suas 
principais previsões estavam inflação controlada na casa dos 3,5%, crescimen-
to de 3% do PIB, taxa de desemprego chegando em 10% até o fim do ano e 
os juros a 6,5%. 

Gonçalves foi assertivo em suas projeções para 2018 em relação aos juros e à 
inflação. A taxa de desemprego efetivamente caiu – até outubro era de 11,7%– , 
mas o resultado do PIB, que deve fechar o ano com crescimento de 1,3%, se-
gundo o Banco Central, foi comprometido pela paralisação dos caminhoneiros e 
pela instabilidade política gerada pelo processo eleitoral. 
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Murilo Aragão

José Francisco de Lima Gonçalves

Da esqu. p/ dir. Murilo Aragão, Cristiano Melles,
José Francisco de Lima Gonçalves e Alberto Lyra 

Com o objetivo de levantar dados de salários, gorjetas, remuneração variável 
de curto prazo e benefícios de bares, cafés, sorveterias, restaurantes e redes 
de alimentação, em São Paulo e Rio de Janeiro, de empresas de serviço 
completo e de refeições rápidas, a ANR promoveu, em 2018, a 6ª edição da 
Pesquisa Salarial. 

Em parceria com a consultoria Korn Ferry, foi realizado o Estudo de 
Remuneração com 52 grupos empresariais, representando mais de 80 
companhias. O levantamento, patrocinado pela ANR e entregue de forma 
gratuita aos associados, pesquisou práticas e políticas de remuneração e 
benefícios considerando 87 cargos. Ao todo, 26.605 pessoas participaram da 
pesquisa entre julho e novembro de 2018.

As áreas pesquisadas incluíram Compras, Cozinha, Delivery, Eventos e 
Expansão. Também foram analisadas as remunerações de profissionais do 
Financeiro, Manutenção, Marketing, Operações/Loja e Recursos Humanos.

ESTUDO

6ª EDIÇÃO DA PESQUISA SALARIAL ANR 
REÚNE MAIS DE 80 COMPANHIAS 
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ENCOVISAS

ANR CELEBRA SUCESSO DO 7° ENCOVISAS
COM AUDITÓRIO LOTADO

Como já é de costume, o ENCOVISAS – Encontro Nacional de Vigilâncias 
Sanitárias – foi um dos principais eventos organizados pela ANR no ano. 
Realizada em agosto, a sétima edição do maior evento do segmento do país 
reuniu cerca de 150 participantes entre técnicos, empresários e autoridades 
sanitárias de alimentos, que lotaram o auditório do hotel Meliá Jardim Euro-
pa, em São Paulo.

O presidente da ANR, Cristiano Melles, abriu o evento e ressaltou a impor-
tância do encontro, sobretudo diante de novas normas que surgem ano a 
ano, seja nas esferas municipal, estadual ou federal.

Durante o encontro, foram apresentados quatro painéis por nomes renomados 
do setor. Os principais assuntos discutidos foram os riscos sanitários em 
restaurantes de aeroportos, legislações nos serviços de alimentação, gestão 
de procedimentos sanitários e processos sustentáveis. Acesse o vídeo resumo 
do evento aqui.
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www.anrbrasil.org.br

Desenvolvido por Linhas Comunicação. www.linhascomunicacao.com.br

IMPRENSA

ANR NA MÍDIA

CONVERSA COM O GESTOR

NOVA SEÇÃO DO BOLETIM ANR TROUXE VISÃO DOS 
GESTORES SOBRE O SETOR

SERVIÇOS

ANR ESTREITA RELACIONAMENTO COM 
EMPRESAS DO SETOR

RECURSOS HUMANOS

RESTAURA RH DISCUTE O PAPEL DOS RHS 
NA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Mais um ano de muito trabalho se encerra. Agora, é hora de uma pequena 
pausa para recuperar as energias e celebrar a chegada de um novo ano 
ao lado de nossos entes mais queridos. A ANR deseja aos associados e 
parceiros boas festas e um 2019 repleto de realizações!! 

O boletim semanal volta a ser enviado aos associados a partir de 7 de 
janeiro, com as principais notícias da entidade e do setor. 

Mais um ano se passou e a ANR esteve presente em diversas reportagens 
nos principais veículos de comunicação. A participação da entidade na mídia 
foi fundamental para o fortalecimento da sua imagem institucional.

Entre os destaques, estão matérias veiculadas na Folha de S. Paulo sobre 
o crescimento do setor alimentício no ano e os impactos das paralisação dos 
caminhoneiros nos estabelecimentos. Além delas, a entidade esteve presen-
te também no Valor Econômico, em uma reportagem sobre o desperdício 
dos alimentos.

Em março de 2018, a ANR estreou uma nova seção em seu boletim semanal. 
Em “Conversa com o Gestor” a entidade ouviu alguns gestores de marcas 
associadas para conhecer suas percepções do setor e projeções para o 
futuro. Ao todo, foram entrevistados 31 executivos entre CEOs, presidentes 
e diretores de grandes grupos e também de restaurantes independentes. 
Confira abaixo a lista completa, por ordem de publicação:

Ao longo de 2018, a ANR se aproximou de empresas de diversos setores ligadas 
à alimentação fora do lar. Membros da associação se reuniram com executivos 
do IFood, empresa atuante no ramo de entrega de comida pela internet, e Rappi, 
startup colombiana de entrega sob demanda. Além disso, durante o ano, a ANR 
firmou parceria com o SafraPay, adquirente de meios de pagamento eletrônico 
do tradicional banco Safra. O moderno sistema de processamento assegura a 
maior capacidade de vendas com menor tempo de resposta.

Erik Momo, 
CEO da 1900 Pizzaria

Antonio Moreira Leite, 
CEO do Grupo Trigo

Isaias Bernardes, 
fundador e presidente 
da Chiquinho Sorvetes

Antonio Augusto, 
franqueado Master
 do Johnny Rockets

 no Brasil 

Chico Ferreira, 
sócio do Le Jazz

Jair Coser,
proprietário do 
Corrientes 348

João Baptista Silva Jr., 
diretor de Franquias e 

Expansão do Rei do Mate

Robinson Shiba, 
CEO do Grupo 

Trendfoods

Fernando Perri, 
fundador da Vivenda 

do Camarão

Michel Machado, 
country manager

da Subway no Brasil

Jun Sakamoto, 
proprietário do 
Jun Sakamoto

Rodrigo Alves, 
CEO do Ponto Chic

Harold de Fierlant, 
presidente da rede Le 

Pain Quotidien no Brasil

Ricardo Garrido, 
diretor geral da Cia 

Tradicional de Comércio

Marli Avanzzo, 
proprietária da 
Cantina Roma

Rodrigo Fróes, 
sócio do JAM

Silvia Levorin, 
superintendente do 

Grupo Rodeio

Rodrigo Testa, 
CEO do Grupo Ráscal

Ricardo Bomeny, 
presidente do 
Grupo BFFC

Virgínia Jancso (no alto) 
e Ida Maria Frank,

proprietárias do 
Due Cuochi

Fernando Ohta, 
sócio-fundador 
do Mori Ohta

Ariel Grunkraut, 
diretor de Vendas 
e Marketing do 

Burger King

Paulo Camargo, 
presidente da Arcos 

Dourados Brasil 
(McDonald’s)

Elídio Biazini, 
diretor da Dídio Pizza

Jorge Aguirre, 
presidente da Internacional 
Restaurantes do Brasil - IRB 

(Pizza Hut) 

Alessandro Gonçalves, 
fundador do Mania 

de Churrasco

Claudio Miccieli, 
diretor de Gestão do 

Giraffas

Reinaldo Varela, 
fundador e presidente 
da rede Divino Fogão

Douglas Coury, 
CEO do Almanara

Cecilia Nagayama, 
proprietária do 

Grupo Nagayama

Julio Labate,
 sócio da Componente 

Holding

Boas Festas!

Fo
to

: b
an

co
 d

e 
im

ag
en

s

ANR EM NÚMEROS

GRUPOS DE TRABALHO, WORSHOPS E INFORMATIVOS SEMANAIS

A ANR realizou diversas atividades e encontros dos Grupos de Trabalhos 
(GT’s) ao longo dos últimos 12 meses. Foram mais de 30 encontros em 
2018, divididos nas seguintes áreas: RH, Técnico, Tecnologia da Informação, 
Tributário, Comunicação e Marketing, e Soluções Ambientais e Suprimentos. 

Também vale ressaltar a promoção de workshops, que abarcaram os mais 
variados temas. O intuito da entidade com esse trabalho é disseminar boas 
práticas, além de fomentar a capacitação constante dos seus respectivos 

associados. Explorando os conceitos de liderança da Disney, Contabilidade 

e Análise de Balanço e Boas Práticas para Estoquista de Restaurantes são 
alguns exemplos de treinamentos que aconteceram em 2018. 

Por fim, para manter os associados informados sobre os principais 
acontecimentos do setor, a ANR divulgou 50 Boletins Informativos ao longo 
do ano. Ainda foram produzidos Boletins Especiais para a cobertura do pós-
evento do Encovisas e RestauraRH.

CONVERSA 
COM O GESTOR

A 5ᵃ edição do RestauraRH, evento pioneiro do setor de Recursos Humanos 
com foco na alimentação fora do lar, mais uma vez provou sua importância. O 
encontro lotou o auditório do Hotel Meliá Jardim Europa, em São Paulo, onde 
associados ANR e especialistas de todo o Brasil se reuniram para debater 
assuntos como automação, inteligência artificial e ensino a distância.

Durante a abertura do RestauraRH, o diretor Executivo da ANR, Alberto 
A. Lyra, reforçou a importância do encontro e deixou um questionamento 
para o público. “Qual o caminho que o RH pode ter frente ao cenário de 
transformação digital? Vai assistir passivamente o que está acontecendo ou 
se tornar um ator participante dessa transformação?”. 

O evento, que aconteceu no dia 8 de novembro, contou com diversas 
apresentações durante todo o dia. Os quatro painéis apresentados trataram 
de inovação e criatividade para implantação da tecnologia e os benefícios da 
inclusão em um mundo em constante transformação, entre outros assuntos.

https://www.youtube.com/watch?v=AhhjsZ6Ljnk

