
Com lotação esgotada, 8ª edição do ENCOVISAS 
acontece nesta quinta-feira

Energia elétrica sofre reajuste em SP e tarifa 
branca pode ser vantajosa para empresas

ENCOVISAS

SUSTENTABILIDADE

A 8ª edição do ENCOVISAS, que acontece nesta quinta-feira (1), no 
Hotel Meliá em São Paulo, terá casa cheia. Todas as vagas disponíveis 

foram rapidamente preenchidas, havendo, inclusive, lista de espera para a 
participação. Promovido pela ANR, o evento é o principal ponto de encontro 
entre responsáveis técnicos e Visas de todo o Brasil e vai reunir nomes de 
peso para discutir importantes temas do setor.

Entre os assuntos em pauta estão risco sanitário em estabelecimentos de 
alimentação, desafio das redes para se adequar aos procedimentos obrigatórios 
exigidos, impacto da agenda regulatória nos serviços de alimentação e como 
crescer no mercado com foco na qualidade.

O ENCOVISAS recebe no palco profissionais da ANVISA, COVISA, Secretaria 
de Saúde de Santa Catarina, das Vigilâncias Sanitárias do Rio de Janeiro (RJ), 
Jaboatão dos Guararapes (PE), Porto Alegre (RS), São Paulo e São Luís (MA). 
Também estarão presentes os professores da Universidade Federal de São Paulo 
e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além dos representantes das 
marcas Mania de Churrasco, Arábia e Ponto Chic.

A lista de convidados também traz nomes importantes como:
•  Renata Zago da Fonseca - gerente Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária 

da ANVISA;
• Manoel Silva Neto - diretor da Vigilância Sanitária do Distrito Federal; 
•  Solange Souza da Silva Betenheuser - chefe de Serviço de Vigilância Sanitária 

de Alimentos de Curitiba (PR); 
• Gilmara Macedo - chefe de Vigilância Sanitária de Salvador (BA); 
• Renata Santos Brega - chefe do setor de Alimentos da Visa de Vitória (ES);
• Janete do Prado Navarro - coordenadora de Vigilância Sanitária de Campinas (SP);
•  Ricardo Tomaz da Silva - coordenador do setor de Alimentos da Visa de 

Uberlândia (MG); 
• José Antônio de Moura - coordenador da Vigilância Sanitária de Natal (RN).

Desde o dia 4 de julho as contas de energia elétrica do estado de São 
Paulo estão sendo reajustadas em uma média de 7,03%. Conforme 

determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), são dois 
níveis de reajuste: de 6,48% para clientes atendidos em “baixa tensão” e 
de 8,46% para os de “média e alta tensão” (indústrias e grandes comércios, 
por exemplo). 

O peso do reajuste nas contas dos estabelecimentos, no entanto, pode 
ser reduzido com adesão à chamada tarifa branca, uma opção disponível para 
novas instalações e ligações já existentes em baixa tensão (127, 220, 380 ou 
440 volts), cujo consumo médio mensal seja superior a 250 kWh. 

Nessa modalidade, o preço da energia varia conforme o dia e o horário de 
consumo: o “horário de pico” – período do dia com mais demanda por energia 
– e os períodos intermediários têm custos mais altos. Em contrapartida, 
a conta será mais barata nos demais horários (manhã, início da tarde e 
madrugada, por exemplo). Não há custos de adesão a essa modalidade que, 
a partir de 1º de janeiro de 2020, estará disponível para todas as unidades 
consumidoras, sem consumo mínimo de energia.

*Com informações da Fecomercio

Confira a programação

9h às 9h10 – Abertura 

9h10 às 12h10 – 1º Painel: Risco Sanitário em Estabelecimentos de 
Alimentos: A visão dos Órgãos Fiscalizadores e do Setor Regulado

12h10 às 13h40 – Almoço

13h40 às 14h10 – 2º Painel: Agenda Regulatória: Impactos para os 
Serviços de Alimentação

14h10 às 15h40 – 3º Painel: O desafio das redes de alimentação para 
adequar procedimentos obrigatórios exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores 
em diferentes praças 

15h40 às 16h10 – Café 

16h10 às 18h – 4º Painel: Como crescer com foco na qualidade. O desafio 
das redes de alimentação para adequar procedimentos obrigatórios 
exigidos pelos Órgãos Fiscalizadores em diferentes praças

18h – Sorteios e encerramento

Com o rápido avanço da tecnologia, novas soluções podem ajudar a 
transformar e impulsionar os ganhos no negócio como um todo e também 

em cada departamento das empresas. É com foco nessa otimização de 
recursos que a ANR traz o mais novo evento da entidade: 1º Supply Tech para 
Restaurantes, voltado aos profissionais de Supply Chain e de TI.

“Este evento nasce com a possibilidade de se tornar um grande fórum de 
discussões do setor. É um espaço que estamos desenvolvendo para a troca de 
ideias e para sermos ativos nesse cenário de inovação, podendo opinar e construir 
juntos alternativas que atendam às necessidades do mercado de alimentação 
fora do lar”, afirma Rodrigo Alves, dono do Ponto Chic e parte da comissão 
organizadora do encontro.

Fabio Sola, coordenador de TI da The Fifties, que também integra a comissão, 
explica que o evento é fundamental para mostrar o quanto a gestão de compras 
é importante nas empresas. “Vamos mostrar como ela contribui no dia a dia do 
negócio, trazendo benefícios até para o controle ou redução de custos. Além 
disso, vamos apresentar algumas tecnologias de meios de pagamento para que 
o setor possa se posicionar nesse mercado que está mudando bastante”, diz. 

Também à frente do 1º Supply Tech, Fernando Biazini, diretor de Tecnologia 
na Dídio Pizza, ressalta a importância dos tópicos que serão debatidos. “Os 

As inscrições para o evento serão abertas em breve. Fique atento nas redes 
sociais da ANR e no Boletim Semanal. Programe-se e participe!
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JESSICA SROUR
Diretora-Presidente da ABBT

1º Supply Tech para Restaurantes da ANR: painéis 
abordam de logística até novos meios de pagamento

Formada em Administração de Empresas 
pela Fundação Getúlio Vargas, come-

çou sua carreira na Unilever na área de 
Marketing. Trabalhou também no mesmo 
segmento dentro do Grupo Bombril. De-
pois de sete anos, Jessica passou a atuar 
como consultora independente e desen-
volveu diversos projetos para os setores 
público e privado. Com experiência inter-
nacional, foi gerente regional da NZTE – 
New Zealand Trade e Enterprise. Nesse 
período, foi a responsável por conquistar 

• Papel da ABBT

• Evolução do PAT

• Programa Prato Legal

QUAL É HOJE O PRINCIPAL PAPEL DA ENTIDADE?
Jessica Srour: A ABBT é a entidade mais representativa de auxílio alimentação 
e refeição do país. Reúne 18 empresas que representam 90% do mercado e 
atende mais de 17 milhões de trabalhadores nos 5 mil municípios brasileiros. Seu 
papel principal é defender os interesses institucionais do setor perante órgãos 
públicos e organismos de natureza privada. As empresas associadas seguem os 
requisitos do PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, do Ministério do 
Trabalho (Lei 6.321, criada há 43 anos, em abril de 1976), para estimular a saúde, 
a produtividade e a qualidade de vida do trabalhador.

COMO FUNCIONA A ATUAÇÃO DA ABBT JUNTO ÀS EMPRESAS DE BENE-
FÍCIOS PARA OS TRABALHADORES?
Jessica Srour: A associação atua em defesa dos interesses do setor de bene-
fícios ao trabalhador junto às autoridades e órgãos governamentais, além de 
outras entidades representativas da cadeia de benefícios. Também interage com 
importantes setores da economia, como organizações do trabalho e saúde, uni-
versidades, sindicatos, consumidores e imprensa.

O BENEFÍCIO DA ALIMENTAÇÃO ATENDE MAIS DE 22 MILHÕES DE TRA-
BALHADORES. QUAL A IMPORTÂNCIA DO PAT NESSE CONTEXTO? 
Jessica Srour: Antes do PAT, uma parcela expressiva da população era avaliada 
em estado de desnutrição e subnutrição, o que influenciava no baixo rendimento 
no ambiente de trabalho. Com o passar do tempo, o programa evoluiu e passou 
a ser um instrumento de desenvolvimento econômico e social. 

Em seu primeiro ano de funcionamento, o PAT beneficiou 760 mil 
trabalhadores. Hoje, mais de 40 anos depois, ultrapassou a marca de 20,6 
milhões de atendidos. Desses, aproximadamente 17 milhões são beneficiados 
pelas modalidades vale refeição e vale alimentação; os demais incluem a 
alternativa de refeição in-natura e cesta-PAT (esta última que se equipara à 
cesta-básica). 

As empresas que aderem ao PAT e fornecem refeição ao trabalhador 
tendem a registrar menos faltas, além de aumento de produtividade, redução de 
acidentes e melhor relação entre saúde e qualidade de vida dos trabalhadores.

 DE ACORDO COM PESQUISAS DA PRÓPRIA ENTIDADE, O PREÇO MÉDIO DE 
UMA REFEIÇÃO COMPLETA SAI POR QUASE R$ 35 EM TODAS AS REGIÕES 
DO PAÍS. COMO BALIZAR ESSES VALORES DENTRO DO VALE REFEIÇÃO?
Jessica Srour: A pesquisa é um termômetro, um indicador. Criamos uma refe-
rência de preços das refeições na hora do almoço para prestar um serviço de in-

formação à sociedade e às empresas. Com essas informações, as empresas que 
fornecem refeição a seus funcionários podem ter acesso a valores de referência 
adequados à realidade de cada região, de cada empresa e de cada mercado. 
Entre os seus princípios, o PAT está o de promover a alimentação saudável e 
nutritiva para garantir a saúde do trabalhador e prevenir as doenças relaciona-
das ao trabalho. 

UM DOS GRANDES PROBLEMAS É A VENDA DO VR. COMO A ASSOCIA-
ÇÃO VÊ ESSA QUESTÃO? HÁ ALGUMA AÇÃO PARA MINIMIZÁ-LA?
Jessica Srour: A venda do benefício caracteriza atividade criminosa, 
felizmente praticada por uma parcela mínima dos usuários. Internamente 
não dispomos de indicadores que possam mensurar seu tamanho, dada sua 
irrelevância. De qualquer forma, de acordo com circular do Ministério do 
Trabalho, a troca do vale por produtos ou serviços não contemplados no PAT, 
é crime de estelionato, previsto no artigo 171, 2º, Inciso II, do Código Penal 
Brasileiro. Quem age desta forma também comete grave erro de finanças 
pessoais. Vende o benefício que recebeu exclusivamente para se alimentar 
com 20%, 30% de deságio. Ou seja, perde dinheiro e ainda deixa de cuidar 
de sua saúde e bem-estar. 

O receptador do voucher também pode ser enquadrado no crime da 
prática de receptação dolosa, artigo 180, parágrafo 1º. e 2º. do Código Penal 
Brasileiro. O estabelecimento que for flagrado comercializando o auxílio, sem o 
fornecimento de alimentação, pode sofrer o descredenciamento por parte das 
empresas de benefícios ao trabalhador, e ser impedido de operar.

 COMO FUNCIONA O PROJETO PRATO LEGAL? QUAL O PAPEL DOS 
RESTAURANTES NESSA INICIATIVA?
Jessica Srour: O Prato Legal foi criado com o intuito de dar suporte aos es-
tabelecimentos credenciados para que ofereçam aos clientes uma alimentação 
saudável, equilibrada, saborosa e que atenda às exigências estabelecidas pelo 
PAT. É uma plataforma que permite ao restaurante ou similar montar pratos 
mais saudáveis de acordo com a proporção de proteínas, carboidratos, fibras 
e gorduras, tanto saturadas quanto insaturadas informando, inclusive, a quan-
tidade de calorias de cada combinação. Enquanto as empresas oferecem aos 
trabalhadores orientações sobre os benefícios de uma alimentação saudável, 
os estabelecimentos comerciais precisam fornecer ao menos uma opção de 
refeição saudável todos os dias para atender ao PAT. Mais que uma norma do 
programa, essa é uma maneira de atender aos anseios de um consumidor mais 
atento e preocupado com sua qualidade de vida. 

o acordo da Petrobras na Nova Zelândia 
com a oferta do Bloco Raukumara. Atual-
mente é diretora-Presidente da Associa-
ção Brasileira das Empresas de Benefícios 
ao Trabalhador (ABBT).

www.anrbrasil.org.br

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

Confira:
1º Painel 
Como ERP Pode Ajudar na Gestão de Custos do Restaurante

2º Painel
Logística - centralização x entrega ponto a ponto

3º Painel
Tecnologia para Compras - previsão de demanda e compras planejadas

4º Painel
Desenvolvimento de Parceiros - desenvolvimento de insumos exclusivos 
e parcerias estratégicas

5º Painel 
Novos Meios de Pagamento - integração com frente de loja e back office 
cupom fiscal impactos sobre o consumidor delivery taxas praticadas

temas foram escolhidos pensando na otimização de processos de compras, 
aplicando a tecnologia como validador de compliance interno, a fim de melhorar 
tempo e execução”, pontua.

Marcado para o dia 12 de setembro, no Hotel Meliá Jardim Europa, o encontro 
tem como objetivo discutir tendências, experiências e modelos bem sucedidos 
das cadeias de fornecimento e tecnologia com casos práticos de sucesso. A 
programação, que você confere na tabela abaixo em primeira mão, vai abordar 
todos os pontos da cadeia, da logística aos novos meios de pagamento. 
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LEGISLAÇÃO

Governo regulamenta lei 
para venda interestadual de 
alimentos artesanais

O presidente Jair Bolsonaro assinou neste mês um decreto que regulamenta 
a Lei do Selo Arte, que autoriza a venda interestadual de produtos 

alimentícios artesanais, como queijos, mel e embutidos. A certificação permite 
que produtores possam acessar mais mercados e, consequentemente, aumentar 
sua renda. Para os consumidores, traz a segurança de que a produção é 
artesanal, e respeita as características e métodos tradicionais. 

A primeira etapa de aplicação do Selo Arte será para produtos lácteos, 
especialmente queijos. A estimativa é que 170 queijeiros artesanais no Brasil 
sejam beneficiários diretos da regulamentação neste primeiro momento. As 
próximas fases de aplicação da lei vão abranger produtos cárneos (embutidos, 
linguiças, defumados), pescados (defumados, linguiças) e oriundos de abelhas 
(mel, própolis e cera). 

“Com essas mudanças legais, fica permitida, portanto, a comercialização 
interestadual de alimentos produzidos de forma artesanal. As mercadorias se-
rão fiscalizadas pelos órgãos estaduais e deverão seguir as boas práticas agro-
pecuárias e sanitárias”, explicou a ministra da Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento, Tereza Cristina.

Antes de optar pela modalidade, a empresa precisa identificar seu perfil de 
consumo. A tarifa será uma boa escolha se, no geral, no mínimo 80% do consumo 
de energia da empresa forem concentrados fora do horário de ponta.

PALESTRANTES PATROCÍNIO

ALESSANDRO 
PEREIRA

Diretor do
Mania de
Churrasco

TATIANA 
VALVASSOURA

COVISA-SP

FATIMA
ESTEVES DIAS

Técnica da Visa 
Rio de Janeiro

ADEILZA
 FERRAZ

Gerente da VISA 
de Jaboatão dos 
Guararapes (PE)

RAQUEL 
BITTENCOURT

Diretora da Secretaria 
de Saúde de

Santa Catarina

EDUARDO 
CESAR TONDO

Professor da 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul

EDMILSON
DINIZ

Superintendente da 
VISA do Maranhão

RODRIGO
ALVES

Dono do 
Ponto Chic

MARCELLA 
BACCAN

Membro do 
GT-Tec da 

ANR

KARINE 
MAFRA

Especialista em
Qualidade do Mania

do Churrasco

WANDA
FORNACIARI

Chefe da Anvisa
do Aeroporto
de Guarulhos 

ELKE
STEDEFELDT

Professora da 
Universidade Federal 

de São Paulo

PAULA 
RIVAS

Chefe da
VISA de

Porto Alegre

THALITA ANTONY 
DE SOUZA LIMA

Gerente-Geral
de Alimentos
da ANVISA

SERGIO 
KUCZYNSKI

diretor do 
Restaurante Arábia
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Grupo IMC incorpora marcas
Pizza Hut e KFC ao portfólio

FUSÃO

A     International Meal Company, dona de redes como Viena e Frango 
Assado, anunciou fusão com a Sforza, de Carlos Wizard Martins. Pelo 

acordo assinado entre as empresas, a IMC passa a incorporar a MultiQRS, de 
Wizard, que detém as marcas Pizza Hut e KFC. 

A união vai acelerar o crescimento dos negócios das duas empresas tanto 
na expansão do número de unidades quanto em resultado financeiro, apoiado 
principalmente pelo ganho em escala e pela melhor gestão de custos. “A transação 
proporcionará relevantes sinergias nas áreas de compras, logística e suprimentos 
que beneficiará não só a IMC, mas principalmente a rede de franqueados Pizza 
Hut e KFC”, explica Newton Maia, à frente da IMC.

Combinadas, as atividades na área de food service de IMC e MultiQRS 
somam uma operação que alcançou R$ 1,8 bilhão em receita bruta em 2018, 
considerando apenas unidades próprias. Com os franquiados, o faturamento 
bate R$ 2,3 bilhões. Juntas, têm mais de 460 pontos de venda. A transação 
precisa ainda ser aprovada em assembleia pela companhia e, na sequência, pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

*Com informações de O Globo
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Subway lança novo projeto para 
franquias de todo o Brasil

FRANQUIAS

O segundo semestre começou com tudo e cheio de novidades para a 
Subway, uma das maiores redes de alimentação rápida do mundo. A 

marca lançou o Projeto Fresh Now, apostando em novos produtos e investindo 
em atendimento diferenciado para melhorar a experiência do consumidor. O 
projeto começou nos restaurantes dos Estados Unidos e estava em fase de 
teste há alguns meses em algumas franquias de SP. O formato agradou tanto 
os consumidores que a rede decidiu expandir para todas as lojas do Brasil.

“A Subway quer melhorar ainda mais a experiência do consumidor por meio 
de novos subs, novos ingredientes, novo visual para os restaurantes e investimos 
em atendimento. Estamos treinando nossos artistas de sanduíche para que eles 
façam sugestões das melhores combinações para os lanches, assim o cliente pode 
conhecer todos os sabores que a Subway tem. Nossa empresa foi reconhecida 
pela Kantar como uma das marcas mais inovadoras do Brasil em 2018 e é isto que 
queremos continuar levando para nosso público com o Fresh Now: inovação”, diz 
Michel Machado, Country Head da Subway no Brasil.
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Helena Rizzo inova menu degustação do Maní
CARDÁPIO

O Restaurante Maní, um dos melhores de São Paulo e associado ANR, 
acaba de inovar seu menu degustação. A chef Helena Rizzo trocou alguns 

pratos e adicionou saborosas novidades. Entre elas, está o Beiju de Carimã, 
feito com farinha de mandioca fina, coberto com mole de açaí, mousse de 
mel e pólen de uruçu-amarela; e salada de PANCs e saúva. “O snack do menu 
degustação, que leva pancs e formiga, foi um jeito de celebrar meu encontro 
com o Walmor Corrêa, artista catarinense, que possui uma instalação no novo 
corredor do Maní, povoado por inços e insetos”, conta Helena Rizzo.

A chef mudou também um dos pratos principais, com a inclusão da beterraba 
com coração de pato e azedinha. A sobremesa que fecha a degustação é o doce 
de mamão-verde, hibisco, calda de especiarias, raspadinha de jabuticaba com 
cachaça e sorvete de mamão, que alude, provocativamente, ao clássico oitentista 
creme de papaia com licor de cassis.

Foto: D
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