
// DESTAQUE //

ANR critica novas restrições ao 
funcionamento de bares e restaurantes em 
SP enquanto praias e baladas clandestinas 

seguem com aglomeração

Na última sexta-feira, dia 22, o Governo de São Paulo anunciou a nova 
atualização do Plano São Paulo com novas restrições ao setor. A piora 
nos números da Covid-19 no estado levou ao endurecimento da quaren-
tena, ao adiamento da volta às aulas e ao cancelamento das cirurgias 
eletivas. Nenhuma cidade está mais na fase amarela, que compreendia 
a maior parte do estado no começo do mês.

Diante das novas medidas, a Grande São Paulo passou para a fase 
laranja no dias úteis e vermelha nos fins de semana de 30 e 31 de janeiro 
e 6 e 7 de fevereiro. Com isso, 78% da população do estado está em 
regiões na fase laranja, enquanto 22%, na fase vermelha. As decisões 
valem pelo menos até 8 de fevereiro, mas nova atualização pode acon-
tecer a qualquer momento em caso de aumento expressivo de casos, 
óbitos e ocupação de UTIs.

Confira aqui as principais regras:
•  Bares e restaurantes devem permanecer fechados nos próximos 

fins de semana.

•  Nos dias úteis, podem abrir na fase laranja (que inclui a capital) 
até 20h, com capacidade de 40% e funcionamento por no máxi-
mo 8 horas por dia.

•  Nos locais na fase amarela, o funcionamento máximo é de 10 ho-
ras, encerrando até 22h, com capacidade de 40% e atendimento 
apenas de clientes sentados.

•  Bebidas alcoólicas podem ser vendidas até 20h. Deliveries e 
take away seguem permitidos em todas as fases.

As regiões de Franca, Barretos, Presidente Prudente, Marília, Bau-
ru, Sorocaba e Taubaté estão na fase vermelha, a mais rígida do Plano. 
As demais estão na fase laranja. A ANR criticou duramente a posição do 
Governo de São Paulo em comunicado divulgado aos associados e para 
a imprensa de todo o país na última sexta. Para a entidade, as novas 
medidas podem levar a uma nova onda de demissões e fechamento de 
empresas. Veja abaixo o comunicado na íntegra:

COMUNICADO ANR 
MEDIDAS DO GOVERNO DE SP SÃO INSUPORTÁVEIS PARA 

SOBREVIVÊNCIA DE BARES E RESTAURANTES E LEVAM A NOVAS 
DEMISSÕES E FECHAMENTOS

A Associação Nacional de Restaurantes (ANR), da qual fazem parte grandes redes, franquias, cafés, lanchonetes, bares e restaurantes de todo o 
país, vem a público manifestar sua opinião totalmente contrária às novas restrições impostas pelo Governo de São Paulo ao setor. A entidade en-
tende a preocupação das autoridades em conter a expansão do novo coronavírus, mas as empresas não podem ser responsabilizadas uma vez mais 
pelo aumento de casos neste início de ano, e, pior, depois de permanecer por mais de 100 dias de portas fechadas em 2020. Ao tomar a decisão, o 
Governo de São Paulo certamente deve ignorar informações fundamentais:

• Em 2020, restaurantes e bares permaneceram fechados entre o 
fim de março e o começo de julho. No mesmo período, o número 
de casos de covid-19, de ocupação de leitos de UTI e de óbitos 
aumentou em decorrência da doença;

• Após a reabertura dos bares e restaurantes, com cumprimento de 
todos os protocolos de higiene, limitação de 40% das vagas e uso 
apenas das áreas internas, os casos passaram a cair gradativa-
mente em São Paulo a partir de setembro e até o início de novem-
bro. Ou seja, não há qualquer relação entre a abertura controlada 
de bares e restaurantes com a expansão da covid-19;

• Muitas empresas, mesmo combalidas pela crise, investiram em 
adaptações do espaço físico, compra de EPIs, reposição de esto-
que e recontratação de pessoal para reabrir;

• Alguns dos mais renomados infectologistas do país alertaram para 
o quadro atual meses antes das festas de fim de ano. O cresci-
mento atual de caos é causado pela aglomeração nas praias nas 
festas e fins de semana de verão, além de baladas clandestinas 
não fiscalizadas pelas autoridades que ainda acontecem em todo 
o estado de São Paulo;

• Até setembro do ano passado, segundo o Novo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), foram mais de 84 mil de-
missões no setor no estado de São Paulo, o que representa cerca 
de 1/3 do total de cortes no país no mesmo período.

• A estimativa da ANR é de que mais de 10 mil empresas do setor 
fecharam as portas na crise em 2020, de um total de 55 mil antes 

da pandemia, apenas na capital. Entre as quais estão muitas mar-
cas tradicionais que representavam um papel relevante na cultura 
e memória da cidade.

• Ao fechar nos fins de semana e feriados, o setor aumenta ain-
da mais seus prejuízos, principalmente com o fim da lei federal 
que permitia, em 2020, a suspensão de contratos e redução de 
jornadas. Ou seja, as empresas fecham por no mínimo 8 dias 
por mês e trabalham em horários reduzidos nos demais, mas os 
colaboradores devem receber na totalidade.

• Ao tomar decisões para início imediato, as autoridades certamente 
ignoram também que as empresas compram produtos perecíveis 
que, com o fechamento, não podem mais ser usados para o con-
sumo após alguns dias. Mais um prejuízo que o governo estadual 
certamente ignora.

• Diante desse cenário, importante ressaltar que o pacote fiscal do 
Governo de São Paulo retirou, em 2021, o desconto na alíquota de 
ICMS, que passou de 3,2% para 3,69%, um aumento de 15%. Outra 
prova de insensibilidade com o setor.

• Na manhã desta sexta, 22 de janeiro de 2021, empresários e fun-
cionários de restaurantes, em ato espontâneo, organizaram uma 
manifestação nas proximidades do Palácio dos Bandeirantes, em 
ato de repúdio às novas decisões. 

• As manifestações devem continuar e crescer, pois as medidas cer-
tamente levarão ao fechamento de mais empresas, com muitas 
demissões, acentuando ainda mais a crise no estado e no país.

A ANR defende a vida, a saúde de todos os brasileiros e, reitera, orienta bares e restaurantes a cumprirem rigorosamente todos os protocolos de 
higiene. A entidade reconhece também os esforços feitos pelo governo estadual para a vacinação. Mas não é mais possível suportar tamanha in-
sensibilidade com o setor, com a aplicação de medidas ainda mais restritivas, quando se percebe que a real razão do aumento de casos, segundo 
os mais renomados infectologistas do país, são as praias lotadas no verão e as festas clandestinas que permanecem sem fiscalização.

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE RESTAURANTES - ANR

São Paulo, 22 de janeiro de 2021

Comunicado da ANR é destaque na imprensa de todo o país
// ANR NA MÍDIA //

A divulgação do comunicado da ANR sobre a atualização do Plano 
São Paulo com as novas restrições impostas ao setor de alimentação 
fora do lar teve grande repercussão nacional. Reportagem sobre o 
tema foi publicada em veículos da grande imprensa como Folha de 

S. Paulo, O Estado de S. Paulo, Exame, Isto É Dinheiro, R7 e PEGN 
(Pequenas Empresas & Grandes Negócios). O conteúdo também 
ganhou destaque em grandes mídias de outros estados, como Minas 
Gerais, Amazonas, Paraná, Pará, Rio Grande do Sul, entre outros. 

Governo estuda renovar suspensão de contratos 
e redução de jornada

Países adotam restrições mais duras 
para conter alta da Covid-19

// INCENTIVOS //

// MUNDO //

A equipe econômica está discutindo a possibilidade de renovar 
o Programa de Preservação de Renda e do Emprego (BEm), que 
permite a suspensão de contratos e a redução de jornada e salário do 
trabalhador. Os debates ainda são preliminares, mas a medida é vista 
como opção para impedir um aumento ainda maior do desemprego 
no país. Caso opte pela renovação do BEm, o governo deve anunciar 
uma versão remodelada e mais restritiva do projeto. 

Um dos principais entraves para a revalidação do programa 
é fiscal. Segundo balanço feito em dezembro pelo Ministério da 
Economia sobre o impacto fiscal das medidas adotadas para o 
combate ao coronavírus, a despesa com o chamado BEm seria de R$ 
51,5 bilhões. Até dia 18 de dezembro, 9,838 milhões de trabalhadores 
foram beneficiados em cerca de 20 milhões de acordos com 1,464 
milhão de empregadores.

O BEm teve início em abril de 2020, quando foi aprovada 
a Medida Provisória (MP) 936, permitindo a redução de salário e 
jornada e suspensão de contratos com compensação salarial parcial 
pelo governo para minimizar os efeitos da pandemia na economia e 
evitar uma onda de demissões. Inicialmente, a redução da jornada foi 
permitida por três meses e a suspensão de contrato por dois meses. 
A medida foi prorrogada algumas vezes, mas encerrou em dezembro.

• Holanda: Iniciou no sábado (23) seu primeiro toque de recolher 
desde a Segunda Guerra Mundial, o que gerou diversos protestos. 
Veículos foram incendiados e lojas na Estação Central de Eindhoven 
foram saqueadas; polícia usou jatos d'água e cães para dispersar a 
multidão em Amsterdã.

• Alemanha: Autoridades decidiram estender até 14 de fevereiro o 
lockdown em vigor no país. Com isso, bares, restaurantes e cafeterias 
deverão seguir fechados.

• Reino Unido: Restaurantes e bares permanecem fechados e 
só podem funcionar por meio de delivery e take away. Esse é o 
resultado do terceiro lockdown que o país adotou para frear a onda 
de contágios de Covid-19.

• Itália: A maioria dos restaurantes segue fechada, com exceção 
de alguns empreendimentos que estão desafiando as restrições e 
abrindo as portas durante a pandemia. Os empresários do setor de 
food service citam a falta de apoio do Estado e a discriminação, 
uma vez que outros estabelecimentos podem continuar abertos.

Além da renovação do programa, também está sendo considerado 
um novo adiamento de pagamentos de tributos federais, que pode 
ser uma alternativa para dar aliviar o caixa das empresas. 

*Com informações do Valor Econômico

• Espanha: O governo descartou um novo confinamento geral, mas 
pode permitir às regiões adiantar seu toque de recolher. Na maioria 
das cidades, os bares e restaurantes devem obedecer as regras 
de capacidade e horário de funcionamento. Em Barcelona, os 
estabelecimentos food service podem servir apenas café da manhã 
e almoço e não podem abrir nos fins de semana.

• França: Após mais de dez semanas de fechamento pela pandemia, 
os restaurantes franceses enfrentam uma difícil situação, com dívidas 
que se acumulam e a incerteza sobre a data de reabertura. As 
autoridades anunciaram que bares e restaurantes não abrirão antes 
de meados de fevereiro. De acordo com uma pesquisa realizada 
em novembro pelos organismos do setor, 65,8% dos donos de 
restaurantes temem ir à falência em 2021.

• Portugal: O país segue em lockdown, que deve durar até meados 
de fevereiro. As autoridades anunciaram na última semana que 
restaurantes situados em centros comerciais ficam impedidos 
de vender no sistema take away, podendo apenas funcionar  
por delivery. 
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// CORONAVÍRUS PELO BRASIL //

COVID-19 volta a preocupar em 
quase todo o país
• Minas Gerais: A Prefeitura de Belo Horizonte informou que se 

compromete a reabrir o comércio assim que houver redução nas 
internações da cidade. Segundo o município, em nenhum momento 
da pandemia houve registro de tantas pessoas contaminadas na 
capital. Por enquanto, bares e restaurantes trabalham apenas com 
entrega e retirada. 

• Pará: Um novo decreto estadual proibiu a realização de festas, 
shows e o funcionamento de bares em todo o estado. Somente 
restaurantes poderão funcionar até às 00h, respeitando o 
espaçamento e a quantidade de pessoas permitidas. Bares que 
também operam como restaurantes podem funcionar seguindo 
as mesmas normas. 

• Amazonas: O fechamento do comércio não essencial foi prorrogado 
até o dia 31 de janeiro. Manaus enfrenta colapso no sistema de 
saúde por falta de oxigênio nos hospitais, que estão lotados. Em 
razão do caos na saúde, pacientes estão sendo transferidos para 
outros estados.

Foto: Banco de imagens

// MERCADO //

Grupo TrendFoods expande restaurantes virtuais

 italiana, sob as marcas Farine e Mammazita, e havaiana, com Hoa Poke.
Para 2021, o foco do grupo continuará sendo as dark kitchens, com 

o objetivo de encorpar o faturamento das unidades franqueadas, uma vez 
que não é necessário aumentar a estrutura para dar conta do negócio.

*Com informações do portal da revista PEGN

Seguindo uma tendência de mercado, o grupo TrendFoods, detentor 
das marcas China in Box e Gendai, está apostando na expansão dos 
restaurantes virtuais, com novas opções culinárias, para aumentar o 
faturamento das unidades franqueadas. 

Carlos Sadaki Kaidei, presidente do grupo e diretor da ANR, con-
tou que o modelo de dark kitchen já vinha sendo pensado pela empre-
sa desde meados de 2018, havia ganhado alguns contornos em 2019, 
mas foi acelerado apenas em 2020, em razão da pandemia. Com os 
estabelecimentos fechados e diversas restrições, a estratégia foi tur-
binar a produção na cozinha do China in Box, mas com novas marcas. 

Dessa forma, os franqueados e lojas próprias passa-
ram a produzir novos pratos sob as bandeiras Gokei 

e Owan, também de 
culinária asiática, e do 
Gendai, que ganhou 
uma versão virtual, 
apenas para aplicati-
vos de delivery. 

Além disso, o gru-
po fez um acordo com 
a marca Frooty, de 
açaís, para produção e 
venda direta das cozi-
nhas do China in Box. 
Há ainda testes sen-
do feitos com comida 

Grupo TrendFoods hoje

144 lojas

Novas marcas

51 lojas
previsão para 2021 é 

abrir 6 unidades 
 físicas. 

turbinando as cozinhas

previsão para 2021 é 
abrir 40 dark kitchens 

do Gendai e Gokei

5% 10%

50%

Expectaiva de 
crescimento:

Expectaiva de 
crescimento:

Expectaiva de 
crescimento das  

dark kitchens

Na Holanda, manifestantes e policiais entram em confronto durante protesto contra restrições impostas devido à pandemia de coronavírus 
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