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NA MESA
F

ormado em Administração Financeira

da USP. Atualmente é diretor-presidente

e pós-graduado em Marketing, Pedro

da Associação Brasileira das Empresas de
Cartões de Crédito e Serviços (Abecs).

Coutinho atua há mais de 30 anos no
mercado financeiro. Foi diretor de PMEs do
Banco Nacional e diretor de Particulares Alta

MENU
DO DIA:

Renda no Itaú Unibanco. Em 1997, começou
sua trajetória no Santander, passando por
vários cargos até chegar à vice-presidência

• Expansão dos meios
eletrônicos de pagamento

executiva. Em 2014, foi convidado para
assumir a presidência da GetNet, empresa
hoje. Coutinho já foi conselheiro do Sebrae

• Uso de cartões no segmento
de alimentação fora do lar

(SP) e da Fundação Faculdade de Medicina

• Diminuição da inadimplência

de tecnologia do Grupo, cargo que ocupa até

PEDRO COUTINHO
diretor-presidente da ABECS

DE QUE MANEIRA SUA EXPERIÊNCIA NO SANTANDER E À FRENTE DA

PRIMEIRO TRIMESTRE DESTE ANO. A QUE SE DEVE ESSA ALTA?

GETNET CONTRIBUI PARA A SUA GESTÃO NA ABECS?

Pedro Coutinho: O crescimento do setor no primeiro trimestre ficou dentro da

Pedro Coutinho: A indústria de meios de pagamento vem crescendo a passos

projeção traçada pela Abecs para 2019, que está entre 15% e 17%. Esse avanço

largos no Brasil, principalmente na última década, o que coloca também a Abe-

passa pela bancarização da população e pela digitalização das transações. Cada

cs em uma posição cada vez mais relevante e de maior protagonismo perante

vez mais os brasileiros estão substituindo meios de pagamento mais antigos,

a sociedade. Eu tive o privilégio de acompanhar e participar ativamente desse

como o dinheiro e o cheque, pelos meios digitais. Temos mais inovações, mais

mercado há algum tempo, inclusive como membro da diretoria e, mais recente-

segurança e mais empresas atuando, o que gera um sistema mais robusto e com

mente, como vice-presidente da Abecs. As últimas diretorias fizeram um traba-

crescimento em todas as regiões do país.

lho extremamente positivo, no sentido de criar um sólido relacionamento com o
regulador e expandir a representatividade da Associação. Tenho a honra de, ao

QUAL O IMPACTO DO USO DE CARTÕES PRINCIPALMENTE PARA O SE-

lado da atual diretoria, poder dar continuidade a esse trabalho e participar dessa

TOR DE ALIMENTAÇÃO FORA DO LAR? QUANTO ESSA MODALIDADE JÁ

trajetória, contribuindo com uma visão de inovação, inclusão e fortalecimento

REPRESENTA NAS VENDAS DO SEGMENTO?

dos meios eletrônicos de pagamento, que têm potencial para alcançar um novo

Pedro Coutinho: O segmento de alimentação é bastante representativo no uni-

patamar de participação na economia.

verso de transações com cartões, seguindo a tendência que vemos em relação
aos demais setores. Hoje, é muito raro encontrar um estabelecimento voltado a

QUAIS OS PRINCIPAIS PROJETOS QUE A ENTIDADE ESTÁ ENVOLVIDA

esse tipo de negócio, independentemente do porte e região, que não aceite os

PARA OS PRÓXIMOS ANOS?

meios eletrônicos. Por natureza, são locais que exigem dinamismo na hora de

Pedro Coutinho: A proposta é substituir inicialmente parte dos 20% sobre a

realizar o pagamento, pois geralmente são feitas muitas transações ao longo do

folha de salários das empresas por uma contribuição sobre pagamentos de 0,3%

dia, e os meios digitais contribuem com maior agilidade e eficiência, evitando

sobre débito e crédito em cada lançamento bancário. Seria eliminada também a

filas, falta de troco, risco de assalto, entre outros.

parcela do INSS cobrada por meio do Simples e outras formas de contribuição
patronal ao INSS. Cabe esclarecer que estamos apenas substituindo a forma de

E A QUESTÃO DA INADIMPLÊNCIA, COMO FICA NESSE CENÁRIO?

arrecadação. Não está havendo cobrança duplicada sobre um mesmo fato gera-

Pedro Coutinho: Com as recentes iniciativas que alteraram o modelo de uso

dor. Nós estamos substituindo uma parte do INSS sobre a folha por um tributo

do rotativo do cartão, somadas aos esforços de educação financeira da Abecs e

que gera a mesma receita por meio da movimentação financeira.

de todo o setor, vemos que é cada vez maior a parcela de brasileiros que usam
o cartão de crédito de forma consciente. As taxas de juros caíram nos últimos

RECENTEMENTE, A ABECS LANÇOU UMA NOVA OPÇÃO DE CREDIÁRIO

dois anos, assim como a participação do volume do rotativo nas transações com

VIA CARTÃO DE CRÉDITO PARA O CONSUMIDOR. QUAIS OS BENEFÍ-

cartões. Segundo dados oficiais do Banco Central, a inadimplência do cartão

CIOS PARA A POPULAÇÃO, PARA O MERCADO E PARA A ECONOMIA DE

também tem caído drasticamente nos últimos anos, chegando a 5,9% em maio

MODO GERAL?

de 2019, um dos menores índices da série histórica, iniciada em março de 2011.

Pedro Coutinho: O crediário no cartão é mais uma alternativa de financiamento

De acordo com pesquisa da Abecs realizada pelo Datafolha, cerca de 90% dos

ao consumo, com possibilidade de parcelamentos mais longos e em estabeleci-

consumidores pagam o valor integral da sua fatura e não recorrem a nenhum

mentos que antes não tinham estrutura financeira para realizar vendas a prazo.

tipo de financiamento. Apenas 4% usam o rotativo do cartão, que hoje corres-

O consumidor se beneficia diretamente da competitividade que o crediário gera

ponde a 0,8% de todo o volume de crédito financiado à pessoa física no Brasil.

no comércio, resultando em melhores condições de preço e prazo. E passa a ter
maior poder de negociação na hora da compra, uma vez que, com o crediário,

COMO O SR. ENXERGA O QUE SE CONVENCIONOU A CHAMAR DE “GUER-

o repasse do valor da venda ao lojista é feito de forma antecipada e em até

RA DAS MAQUININHAS” ENTRE AS GIGANTES DO SETOR E AINDA O SUR-

cinco dias. Antes de contratar, o consumidor pode realizar simulações e verificar

GIMENTO DE INÚMERAS STARTUPS?

todas as condições da operação diretamente na máquina do cartão, o que per-

Pedro Coutinho: A Abecs é favorável a um mercado aberto e à livre concor-

mite avaliar com transparência a opção que melhor atende à sua necessidade e

rência entre seus participantes e enxerga como positivo e natural o cenário de

melhor se encaixa em seu orçamento. É também uma oportunidade para que os

maior competição que hoje podemos ver no setor de cartões. O estímulo à com-

lojistas tenham mais uma ferramenta de parcelamento para oferecer aos clien-

petição é saudável para o mercado, pois gera inovação, eficiência, e quem ganha

tes, sem comprometer seu capital de giro.

certamente é o usuário final, ou seja, o consumidor e o lojista. Estamos presenciando uma redução de prazos e taxas, novos produtos e serviços aos clientes,

SEGUNDO DADOS DA PRÓPRIA ENTIDADE, AS COMPRAS FEITAS COM

além de uma série de melhorias que ainda estão por vir. Ainda há espaço para

CARTÕES DE CRÉDITO, DE DÉBITO E PRÉ-PAGOS CRESCERAM 17% NO

o setor ampliar seu escopo e se tornar ainda mais representativo na sociedade.

EVENTO ANR

1º Supply Tech ANR debate transformação digital na
logística para melhorar performance e otimizar recursos
CORRA PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO! ÚLTIMAS VAGAS!
Muitos já garantiram seus lugares para o 1º Supply Tech da ANR. São os casos
de Evandro Borovicz, sócio do Cabana Burguer, Ana Carolina Trevisan Cagnacci,
gerente de Supply Chain da marca, e Douglas Antonio Lima de Almeida, gerente
Financeiro do Varanda Grill. Veja abaixo quais são suas expectativas para o encontro:

P

“Esperamos que o encontro apresente as tendências

ara acompanhar o mercado e conseguir se manter competitivo é

do segmento e nos ajude a entender como podemos

preciso investir em uma gestão que integre todas as pontas do negócio,

melhorar a cadeia de suprimentos de uma forma mais

conectando tecnologia com os processos operacionais. Do Administrativo

tecnológica, usando inovações nos processos de aten-

a Logística, tudo precisa estar interligado para garantir a otimização de

dimento”. Ana Carolina Trevisan

recursos e uma melhor performance. No próximo dia 12 de setembro, o 1º
Supply Tech ANR vai abordar justamente essa engrenagem.
Voltado para gestores de restaurantes, profissionais de Supply Chain e

“O evento será importante para networking e para

de TI, o encontro acontece no Hotel Meliá em São Paulo (SP), e terá cinco

mostrar que a área de Supply Chain tem uma respon-

painéis que vão abordar todos os pontos da cadeia, da logística aos novos

sabilidade grande no setor”. Evandro Borovicz

meios de pagamento. Logística - centralização x entrega ponto a ponto,
será um dos temas do dia, debatido por Joaquim Dias Garcia, diretor de TI
da Rede Onofre CVS, e João Marcelo Gama, diretor de Supply Chain da Do-

“Espero encontrar novas tecnologias para uma maior

mino’s Pizza Brasil.

eficiência no uso do tempo e dos recursos nos pro-

“Vou mostrar como a Drogaria Onofre estruturou sua operação de lo-

cessos de vendas e compras. Também quero conhe-

gística, suportada pela TI, para escalar o negócio de entregas. Discutiremos

cer formas de melhorar a experiência dos clientes em

também os serviços com foco primordial no cliente e suas performances,

relação aos processos de atendimento e pagamento”.

baseados numa estrutura de Centros de Distribuição e de Fullfilment Cen-

Douglas Antonio Lima de Almeida

ters (centros de distribuição de proximidade) e também a partir de lojas”,
destaca Garcia.

Faça já a sua inscrição!

Confira a programação
9h às 9h10 – Abertura

ATÉ 06/09

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

ASSOCIADO

R$ 140

NÃO ASSOCIADO

R$ 240

10h30 às 11h50 – Logística - centralização x entrega ponto a ponto
11h50 às 13h10 – Almoço
13h10 às 14h30 – Tecnologia para Compras - previsão de demanda
e compras planejadas

O boleto da inscrição será enviado em até dois dias

14h30 às 15h50 – Desenvolvimento de Parceiros - desenvolvimento
de insumos exclusivos e parcerias estratégicas

úteis para o e-mail cadastrado, e só será confirmada
após o recebimento pela ANR do comprovante de
pagamento. Em caso de dúvidas, entre em contato

15h50 às 16h20 – Café

pelo e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.

16h20 às 18h – Novos Meios de Pagamento - mudança de
comportamento dos consumidores e tendências

ESTUDO

Primeira reunião da Pesquisa Salarial ANR 2019
acontece nesta quarta-feira (28)

O

Foto: Banco de imagem

s associados que já se inscreveram na Pesquisa Salarial ANR 2019 tem um
encontro marcado nesta quarta-feira, 28, na sede da entidade em São Paulo.

Representantes da consultoria Mercer, que conduzirá o estudo, vão aproveitar o
encontro para apresentar todas as diretrizes e metodologias que serão aplicadas
no levantamento. Na ocasião, serão definidos os cargos pesquisados e passadas
algumas orientações para a coleta e o correto preenchimento dos questionários.
Quem ainda não concluiu a inscrição também pode participar para tirar dúvidas.
A Pesquisa Salarial ANR 2019 vai contemplar dados de salários, gorjetas,
remuneração variável de curto prazo e os benefícios de bares, cafés, sorvete-

rias, restaurantes e redes de alimentação, em São Paulo e no Rio de Janeiro, de
empresas de serviço completo e de refeições rápidas. Ao todo, serão avaliados
60 cargos entre salão, cozinha e administração.
Após o levantamento, os participantes irão receber um relatório contendo
detalhes sobre a metodologia da pesquisa, incluindo práticas de remuneração
do mercado pesquisado, análise qualitativa dos benefícios praticados, análise
setorial, análise sobre o posicionamento da empresa e estrutura de cargos e
construção de tabela salarial. Terá acesso ao relatório somente a empresa que
participar da Pesquisa 2019.

Para participar basta enviar um e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br,

Foto: Banco de imagem

com o assunto “PESQUISA SALARIAL ANR 2019”.

GRUPO DE TRABALHO

GT-Tributário discute PEC 45 da
reforma tributária

N

esta quinta-feira (29), das 9h30 às 11h, o GT-Tributário se reúne na ANR
para a quinta reunião do ano. Entre as pautas do encontro, destaque

para a apresentação e discussão das linhas gerais da PEC 45, proposta da
reforma tributária idealizada pelo Centro de Cidadania Fiscal e apresentada
pelo deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na Câmara dos Deputados.
A PEC 45 se restringe à simplificação dos impostos sobre consumo, com
a junção da Cofins, PIS, IPI, nacionais, e ICMS e ISS, estadual e municipal,
respectivamente, no Imposto sobre Bens e Serviço (IBS). Caso aprovada, a
mudança será implementada ao longo de dez anos.
Além da PEC, o GT vai trazer as últimas atualizações sobre o ICMS-diferido sobre pescados. Para confirmar presença no evento ou mais informações,
favor encaminhar e-mail para comunicacao@anrbrasil.org.br.

NOVO ASSOCIADO

ANR dá boas vindas à Adega Santiago

O

Grupo Adega Santiago, que conta com quatro unidades em

O estabelecimento, especializado na gastronomia ibérica e com uma

São Paulo e uma no Rio de Janeiro, é o mais novo associado

carta de vinhos com a média de 160 rótulos, tem como objetivo ofere-

ANR. “Para nós é importante essa parceria para estarmos

cer ao cliente uma experiência de prazer, em uma atmosfera de Taber-

informados de todas as questões pertinentes à legislação,

na Ibérica, com serviço de qualidade. “Enxergamos esta parceria como

inovação e informações do ramo”, afirma Luzia Andreya, gerente

uma ferramenta de grande importância para prestar um serviço ainda

de RH da Adega Santiago.

melhor aos nossos clientes e colaboradores”, finaliza Luzia.

MEDIDA PROVISÓRIA 881

Sem regras de trabalho aos domingos, Senado
aprova MP da Liberdade Econômica
Foto: Divulgação

E

m votação realizada na última quarta-feira (21), o Senado aprovou a
Medida Provisória nº 881, conhecida como MP da Liberdade Econômica.

Mas o texto validado sofreu pequenas alterações. Os senadores retiraram três
artigos aprovados pela Câmara que envolviam mudanças nas regras sobre
o trabalho aos domingos e feriados, mantendo em vigor as normas atuais.
Hoje, a definição é feita segundo acordos e convenções de cada categoria
profissional. Segundo o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), o
tema será discutido posteriormente via projeto de lei.
Como não houve mudanças nem acréscimos, apenas uma retirada, o tex-

to não precisa voltar para a Câmara. A proposta segue agora para sanção do
presidente Jair Bolsonaro, que ainda pode alterar o conteúdo da MP.
O objetivo da Medida Provisória é desburocratizar o ambiente de negócios, reduzir gastos para empregadores e facilitar a abertura de empresas. A
expectativa do governo é que 3,7 milhões de empregos sejam gerados em 10
anos como consequência da nova lei. “A ANR apoia desde o início a aprovação
da MP, que será muito importante para desonerar diversos setores, incluindo o

de alimentação fora do lar, e para impulsionar a economia na busca pela retomada do crescimento. Estamos muito contentes com o andamento do tema no
Congresso e otimistas em relação à sanção do presidente Bolsonaro”, afirmou
Cristiano Melles, presidente da ANR.

LEGISLAÇÃO

Bahia sanciona lei para
combater a violência contra
a mulher

C

om o avanço nos índices dos crimes contra a mulher, que subiram
24% na média mensal, o governo da Bahia sancionou neste mês duas

leis para conter esse aumento. Uma delas diretamente ligada ao setor de
alimentação fora do lar. Publicada no Diário Oficial do Estado e já em vigor,

Foto: Divulgação

a lei nº 14.108/2019 dispõe da obrigatoriedade de fixação de placas nos
estabelecimentos, como bares e restaurantes, divulgando a Lei Federal nº
13.718/2018, que tipifica os crimes de importunação sexual.
As placas ou cartazes também devem indicar o “Disque 180” para denúncia das violações praticadas. A ação tem o objetivo de coibir e combater
importunação sexual contra mulheres. Em caso de descumprimento da lei,
haverá aplicação de multa que será regulamentada pelo Poder Executivo e

Foto: Banco de imagem

revertida para ações da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

LEGISLAÇÃO II

Sancionada lei que permite doação de alimentos às
entidades assistenciais em Blumenau (SC)

A

fim de reduzir o desperdício por parte de estabelecimentos de

Abastecimento do Estado de Santa Catarina (Ceasa). O texto, de autoria

alimentação fora do lar de Blumenau (SC), foi sancionada pelo prefeito

do vereador Alexandre Matias (PSDB), ainda determina que fica proibido

da cidade, Mário Hildebrandt (sem partido), lei que prevê a doação de

o repasse de itens oriundos de sobras ou restos de alimentos que já

alimentos não utilizados para consumo de entidades assistenciais que

tenham sido servidos ou distribuídos para o consumo individual e que é

prestam serviço no município. A iniciativa é válida para restaurantes,

dever do estabelecimento doador informar à entidade de destino o prazo

bares, padarias, feiras, açougues e peixarias, incluindo a Central de

de validade e as características nutricionais do mesmo.

LANÇAMENTO

Fogo de Chão reinagura unidade Jardins
a unidade Jardins, na rua Augusta, uma das mais importantes para a

marca na capital paulista. Além do aumento da capacidade de público, a casa
conta agora com uma fachada totalmente reformada, com estrutura de pedras
naturais e detalhes em madeira e cobre. Já na decoração interna, as novidades
são as referências à cultura gaúcha e a revitalização do hall de entrada. Em
substituição à sala de espera, foi inaugurado um bar com um cardápio de drinks
e vinhos premiados. Esta é a segunda reinauguração da rede no país em 2019.
“O Fogo de Chão é um conceito nascido no Brasil e nossos recentes investimentos em Botafogo (RJ) e Jardins (SP) são a expressão do nosso compromisso em atender com excelência os clientes da nossa terra natal”, afirma
Barry McGowan, diretor executivo da rede. “Até o segundo semestre de 2020
pretendemos reformar mais três unidades. Já nos próximos dois anos, a expectativa é de mais inaugurações no país”, completa.

www.anrbrasil.org.br

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

churrascaria Fogo de Chão, associada ANR, reinaugurou recentemente

