BOLETIM
INFORMATIVO
EDIÇÃO 515 - Ano 11

12 DE AGOSTO DE 2019

EVENTO

1º Supply Tech para restaurantes
está com inscrições abertas
Entre os palestrantes confirmados já estão:
• Leandro Assis, diretor da Teknisa Software;
• Daniel Allegro, sócio-diretor do Grupo Ráscal;
• Sebastian Gianni, da Oracle;
• João Marcelo Gama, diretor de Supply Chain da Domino’s Pizza Brasil;
• Joaquim Dias Garcia, diretor de TI da Rede Onofre CVS;
• Alexandre Alves, diretor da Tatika Consultoria;

G

• Katia Victor, diretora financeira do Rubaiyat;
estores de restaurantes, profissionais de Supply Chain e de TI já podem

• Reynaldo Zani, sócio diretor da ZAK Business Development;

se inscrever para participar do 1º Supply Tech para Restaurantes da

• Danielle Garry Talarico, Key Account Manager Brasil da Nestlé;

ANR. Marcado para o dia 12 de setembro, das 9h às 18, no Hotel Meliá em

• Jorge Aguirre, sócio-diretor geral da Pizza Hut SP;

São Paulo. O encontro tem como objetivo discutir tendências, experiências e

• Flavio Chimenti Gonzalez, da SafraPay;

modelos bem sucedidos das cadeias de fornecimento e tecnologia com casos

• Riva Oliveira, Head da MovilePay / iFood;

práticos de sucesso.

• André Carracedo, diretor da ZakPay;

No total, serão cinco painéis (confira programação ao lado) que vão abor-

• João Victor Mendes, Country Manager da Pundi X;
• Vinicius Abramides, sócio-diretor da Companhia Tradicional

dar todos os pontos da cadeia, da logística aos novos meios de pagamento.

Faça já a sua inscrição aqui!

Confira a programação
9h às 9h10 – Abertura

ATÉ 20/08
ASSOCIADO

R$ 100

9h10 às 10h30 – Como Sistemas Integrados Podem Ajudar na
Gestão de Custos e de Operações do Restaurante

NÃO ASSOCIADO

R$ 190

10h30 às 11h50 – Logística - centralização x entrega ponto a ponto
11h50 às 13h10 – Almoço

DE 21/08 A 06/09
ASSOCIADO

R$ 140

NÃO ASSOCIADO

R$ 290

13h10 às 14h30 – Tecnologia para Compras - previsão de demanda
e compras planejadas
14h30 às 15h50 – Desenvolvimento de Parceiros - desenvolvimento
de insumos exclusivos e parcerias estratégicas
15h50 às 16h20 – Café

O boleto da inscrição será enviado em até dois dias úteis para
o e-mail cadastrado, e só será confirmada após o recebimento

16h20 às 18h – Novos Meios de Pagamento - integração com
frente de loja e back office cupom fiscal impactos sobre o
consumidor delivery taxas praticadas

pela ANR do comprovante de pagamento. Em caso de dúvidas,
entre em contato pelo e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.

NA MESA
E

conomista e pós-graduado na área de
Gestão, Sidney iniciou sua trajetória junto

ao Serviço Nacional da Aprendizagem Comercial

MENU
DO DIA:

– Senac em 1976. Desde então, atuou na gestão
da instituição em diversas áreas. Foi diretor de
Planejamento, de Educação Profissional, de

• Papel do SENAC na educação

Tecnologia da Informação e, também, Diretor

• Cursos de Gastronomia

Regional no Senac Amapá. Em dezembro de

• Projeções para o futuro do
trabalho

2001, assumiu a Direção-Geral do Departamento
Nacional,

adotando

um

novo

modelo

pedagógico. Por meio de um Programa Nacional
de Investimentos, atuou para modernizar a rede
de ensino do Senac, hoje composta por 576
unidades em todo o país.

SIDNEY CUNHA

Diretor-geral do Departamento Nacional do SENAC

QUAL O PAPEL DO SENAC PARA A EVOLUÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL?

COMO AS PARCERIAS REALIZADAS COM GRANDES ENTIDADES DO SE-

Sidney Cunha: O Senac foi criado em 1946 por empresários visionários que

TOR, COMO A ANR, PODEM CONTRIBUIR COM O SENAC?

acreditavam que uma paz social duradoura só se faria via educação e trabalho.

Sidney Cunha: O Senac acredita que os diálogos inter e intrassetorial são

Historicamente, a Instituição se pautou não apenas em executar cursos e pro-

fundamentais para a qualidade e atualidade de seus produtos e serviços.

gramações voltadas à formação para o trabalho no comércio de bens, serviços

Ouvir e debater com instituições representativas de diferentes segmentos

e turismo, mas também por desenvolver tecnologias educacionais de ponta,

econômicos vinculados ao comércio de bens, serviços e turismo, mais do

que contribuíssem para a evolução da educação profissional no país.

que uma ação estratégica, é instrumento fundamental do modelo peda-

Fomos pioneiros, por exemplo, na educação profissional à distância, com

gógico. É por meio de consultas e encontros setoriais que o Senac revisa

a Universidade do Ar, que pelas ondas do rádio levava formação aos mais dis-

seu portfólio de cursos e programações, seus itinerários formativos, o

tantes pontos do Brasil. Inovamos também em nosso projeto pedagógico ao

que garante aos seus alunos oportunidades viáveis de seguir trilhas de

criar os primeiros “escritórios-modelos” onde os alunos aprendiam em condi-

profissionalização alinhadas com as tendências do mercado.

ções reais de trabalho. Hoje, o “aprender fazendo” é um diferencial da nossa
atuação em todo o território nacional. Em nossas unidades de ensino fixas e

O SENAC TEM UMA TRADIÇÃO MUITO FORTE NA GASTRONOMIA. COMO

móveis, implementamos ambientes pedagógicos especializados para diferen-

A INSTITUIÇÃO TEM AJUDADO A FOMENTAR O CRESCIMENTO DO SETOR

tes segmentos profissionais – laboratórios de análises clínicas, de informática,

NO PAÍS?

de farmácia, cozinhas pedagógicas, entre outros; além das nossas empresas

Sidney Cunha: Crescimento econômico é apenas um dos resultados da

pedagógicas, que mais do que ambientes dedicados à educação, atendem ao

ação educadora do Senac no campo da gastronomia. O grande mérito da

público e reproduzem situações reais de trabalho no processo de aprendiza-

sua atuação no setor é o de valorização dos saberes e fazeres da culinária

gem do aluno. São exemplos: hotéis-escolas, restaurantes-escolas, lancho-

brasileira. Nossa instituição acredita que a gastronomia reflete a alma de

netes-escolas, café-escola, pousada-escola, posto de gasolina-escola e mer-

um povo e, como tal, é um patrimônio intangível, que externa a identidade

cado-escola. À parte dessas tecnologias, o grande mérito do Senac tem sido

de grupos sociais. Valorizar a gastronomia nacional é reconhecer os pro-

participar ativamente da valorização da educação profissional como um vetor

dutos locais, gerar consumo para ingredientes genuinamente brasileiros,

fundamental para o desenvolvimento da produtividade e da competitividade

é difundir práticas e utensílios específicos de diferentes comunidades. É

das empresas brasileiras.

ampliar o conhecimento sobre técnicas e saberes tradicionais. É promover
o registro e a perpetuação da cultura brasileira.

DE QUE MANEIRA O DEPARTAMENTO NACIONAL DA INSTITUIÇÃO SE
RELACIONA COM OS DEPARTAMENTOS REGIONAIS?

QUAIS SÃO SUAS PROJEÇÕES PARA O FUTURO DO TRABALHO E DA EDU-

Sidney Cunha: O Senac tem uma estrutura de Governança singular. Ouso dizer

CAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL EM CURTO E MÉDIO PRAZOS?

que temos um Pacto Federativo Nacional que deu e dá certo. A exemplo, da

Sidney Cunha: Estamos vivendo a Revolução 4.0 que atinge indiscrimina-

União, Estados e Municípios, nossos atos regulamentares definem muito bem

damente todos os setores. Automação de processos, inteligência artificial,

as competências e limites de atuação de cada instância de governança e ges-

a internet das coisas, tudo isso impacta nas práticas de trabalho, atingindo

tão. Os Departamentos Nacional e Regionais são órgãos executivos, cabendo

indiscriminadamente todos os segmentos econômicos. A gastronomia não

ao Departamento Nacional

traçar diretrizes e programas que garantam a

ficará alheia a isso. O futuro do trabalho e da educação profissional no

unidade institucional. Compete também assistir os Regionais de forma a

Brasil passará necessariamente pela reformulação dos perfis de trabalha-

garantir um padrão único de qualidade para os seus produtos e serviços. Nosso

dores exigidos pelo mercado. Estudos internacionais, falam em centenas de

Regulamento prevê subvenções ordinárias e extraordinárias que auxiliem na

milhões de profissionais no mundo tendo que ser requalificados em função

equalização das desigualdades regionais.

do fim de suas ocupações ou novas profissões criadas, em sua maioria, no

O Departamento Nacional também investe na modernização e reforma

ramo de serviços.

de unidades, atualização de equipamentos e de mobiliários em estados com

Vejo a curto e médio prazo a necessidade de promovermos competên-

arrecadação insuficiente (atualmente, são 22 unidades da federação com arre-

cias socioemocionais (soft skills), que garantam a esses indivíduos condições

cadação inferior a 3%), na produção e no compartilhamento de conhecimentos

de entender essas transformações do mundo do trabalho e se manterem

e tecnologias que aprimorem a atuação finalística do Senac. Já os Departa-

inseridos no mercado de trabalho. O Senac acredita que o profissional do

mentos Regionais são os agentes executores das políticas e atividades finalís-

futuro será aquele que estiver aberto a continuar aprendendo ao longo de

ticas da instituição. Eles têm autonomia administrativa e podem estabelecer

sua vida e veja no trabalho não um fardo, mas um propósito que integra o

programações e serviços alinhados a vocações regionais e as demandas locais.

seu projeto de vida.

CURSOS

Com primeira turma lotada, ANR e Senac abrem nova data
para workshop sobre projetos para cozinhas profissionais
Foto: Banco de imagem

C

om espaços cada vez menores e mais caros, a necessidade de redução

planejamento adequado, ajuda no aproveitamento dos espaços e como o uso

de gastos com insumos e mão de obra é uma constante preocupação

de tecnologia vem a ser um grande diferencial no mercado de trabalho.

na montagem de um restaurante. Pensando nisso, a ANR, em parceria com o

Como a primeira turma, que realiza o curso nesta quarta-feira (14), lotou rapi-

SENAC, apresenta o workshop “Projetos para cozinhas profissionais: economia,

damente, as entidades abriram uma nota data para o workshop exclusiva para os

produtividade e tecnologia”.

associados ANR, que têm direito a duas vagas cada. O encontro gratuito aconte-

O curso tem como objetivo ensinar as lideranças e responsáveis
técnicos de restaurantes como otimizar a produtividade da equipe, promover

ce no dia 11 de setembro, na Rational Brasil (Rua Cincinato Braga, 500 – 1º andar
– Bela Vista) das 14h às 17h. Para mais informações entre em contato com:

a sustentabilidade econômica e ambiental, padronizar produções e ainda

comunicacao@anrbrasil.org.br

melhorar a qualidade de vida dos funcionários. O workshop vai mostrar como o

PARCERIA

Universidade Anhembi Morumbi
oferece descontos para
associados ANR

E

m um mundo em constante transformação, é preciso se reciclar
sempre, mantendo o estudo como prioridade zero para se desenvolver

pessoal e profissionalmente. Para auxiliar os associados a encontrar os
melhores cursos disponíveis no mercado, a ANR fechou uma parceria com a
Universidade Anhembi Morumbi. A Instituição de ensino oferece vantagens
exclusivas para cursos de Graduação e Pós-Graduação, durante todo o
período de estudo. Confira:

FUNCIONÁRIOS

% DE DESCONTO

1a3

20%

4a9

30%

10 a 14

40%

melhor

>15

50%

realizar sua prova.

Consulte os cursos disponíveis
no site da Anhembi Morumbi
e aproveite para agendar o
dia

e

horário

para

Foto: Banco de imagem

LEI DOS CANUDOS

Lei proíbe fornecimento de
canudos plásticos em Porto
Velho (RO)
Foto: Banco de imagem

M

ais uma cidade brasileira se junta na campanha pela diminuição do uso
de plásticos no país. Na última semana, Porto Velho (RO) publicou no

Diário Oficial do Município, lei que proíbe o fornecimento de canudos de plástico
em comércios da região, incluindo restaurantes, bares e similares.
A Lei Orgânica nº 2.625 foi sancionada pelo prefeito Hildon Chaves (PSDB)
e já está em vigor desde sua publicação. O texto veiculado no Diário Oficial
não estabelece quais os materiais que podem ser utilizados em substituição
aos canudos plásticos. Mas estipula multa no valor de 500 UPFs, ou seja, cerca
de R$ 37,5 mil.

GORJETAS

Lei do DF obriga inserção de
detalhes sobre a gorjeta em
notas fiscais de bares
e restaurantes

O

Diário Oficial do Distrito Federal publicou na sexta-feira (2), uma nova
norma para bares, restaurantes e similares de Brasília. Os estabelecimentos

têm 60 dias para se adequar a lei distrital que obriga a emissão de nota fiscal
com detalhes sobre a cobrança da taxa de serviço, conhecida como gorjeta.

Foto: Divulgação

O documento entregue ao cliente vai precisar, a partir de agora, trazer as
informações sobre o caráter opcional do pagamento da taxa e o percentual
de cobrança adotado pela casa. Os estabelecimentos que descumprirem a legislação serão punidos com multas, suspensão do fornecimento de produtos
ou serviços, e até cassação de alvará de licença – segundo rege o Código de
Defesa do Consumidor.

www.anrbrasil.org.br

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

