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“A COMUNICAÇÃO INTERNA É FUNDAMENTAL
PARA O DESENVOLVIMENTO DO RESTAURANTE”
“Todo restaurante precisa adaptar a comunicação interna à sua
realidade”. Foi com essas palavras que Silvia Candal, especialista em
comunicação interna, iniciou sua palestra para os membros do Grupo
de Trabalho de Comunicação da ANR. O encontro, que aconteceu
na última terça-feira (28/05), trouxe novos olhares e muitos debates
sobre as melhores maneiras com as quais os restaurantes podem se
comunicar com seus colaboradores.
Silvia, que é sócia-diretora da Candal Comunicação, explicou que
cada estabelecimento deve desenvolver meios de comunicação
que sejam adequados para o seu negócio. “Não adianta fazer um
jornal eletrônico, quando nem todos os funcionários têm acesso à
internet. Da mesma forma que não é ideal fazer uma revista grande
e cheia de conteúdo, se ninguém for ler”, diz.
Na sequência, a palestrante falou sobre a importância da comunicação interna junto ao funcionário desde
a sua entrada na empresa e a necessidade de dar continuidade às ações. “É preciso mostrar o compromisso
que o restaurante tem com o colaborador. É necessário dar continuidade aos processos”, explicou.
Por fim, os participantes debateram sobre a importância dos gestores no processo de comunicação
interna e o seu alinhamento junto à comunicação externa do estabelecimento. “O colaborador não
pode receber um cliente e não saber informá-lo sobre uma promoção ou informação divulgada pela
equipe de marketing ou pela assessoria de imprensa”, completou Sílvia.
O GT-Com também tratou das estratégias de comunicação da ANR sobre a nova regulamentação da
gorjeta que está na pauta de votação do Senado e sobre as recentes reportagens sobre os preços
praticados pelos restaurantes em São Paulo.

LEI DA TRANSPARÊNCIA
TRIBUTÁRIA ENTRA EM VIGOR
NO DIA 10 DE JUNHO

Pela Lei nº 12.741/2012, também conhecida como
lei da “Transparência Tributária”, o consumidor
brasileiro tem o direito de ser informado sobre
os tributos pagos em produtos e serviços que
adquirir. Assim, a partir do próximo dia 10 de
junho, as empresas, entre elas os restaurantes,
são obrigadas a informar os tributos federais
incidentes na venda de mercadorias ou prestação
de serviços e que influenciam diretamente na
formação do preço final.
Essa informação poderá ser passada para os
clientes por meio das próprias notas fiscais,
de painéis afixados em locais visíveis ou em
qualquer meio eletrônico ou impresso disponível
no estabelecimento.
Para auxiliar seus associados, a ANR elaborou
três modelos de painéis informativos, cada um
deles adequado para os três regimes tributários
existentes: lucro real, presumido e simples
nacional. Neles, a consultora jurídica da ANR,
Emely Alves, sugere a inclusão de informações
também de outros tributos, como o ICMS, para
que o cliente possa ter uma visão mais abrangente
sobre a composição dos preços dos restaurantes.
Quem descumprir a lei pode ser enquadrado
no Código de Defesa do Consumidor, que prevê
sanções como multa, suspensão da atividade e
cassação da licença de funcionamento.

RECEITA PARA O SUCESSO
DE SEU RESTAURANTE
Grátis para associados ANR

O Sebrae-SP (Serviço de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas de São Paulo), com o
apoio da ANR, realiza no dia 04 de junho
em Mogi Mirim, interior de São Paulo, mais
um encontro temático voltado para a
alimentação fora do lar, chamado Receita de
Sucesso. Nesse dia, o tema será “Tendências e
Inovação do Mercado de Alimentação”.
O evento discutirá as novas fronteiras entre
os produtores e os restaurantes e contará
com quatro palestras a respeito dos seguintes
temas: a diversidade da culinária paulista,
o mercado das cervejas artesanais (com
degustação), gastronomia e sustentabilidade
e o futuro da alimentação fora do lar. Essa
última será ministrada por Alex Atala, chef do
D.O.M, e associado da ANR.
Essa edição do Receita de Sucesso acontece
na Associação Comercial e Industrial de
Mogi Mirim , localizada na Av. Luiz Gonzaga
de Amoedo Campos, 500 - Nova Mogi). As
inscrições podem ser feitas pelos telefones
(19) 3622-3166 e (19) 3814-5760 ou pelo
e-mail ersjboavista@sebraesp.com.br.

AGENDE-SE PARA O GT-TEC
A próxima reunião do Grupo de Trabalho Técnico da
Associação Nacional de Restaurantes - ANR já tem
data marcada: o encontro acontece no dia 11/06, a
partir das 14h, na sede da ANR.
Na pauta, a participação da ANR no processo
de implantação do projeto de categorização de
restaurantes nas cidades-sede da Copa e os acertos
finais no programa do 2º Encovisas – Encontro

Nacional de Vigilâncias Sanitárias, que vai acontecer
em 1º de agosto.
A reunião, coordenada pela consultora Eliana
Alvarenga,tambémvaidiscutirassuntosrelacionados
ao universo das especificações técnicas e sanitárias
para restaurantes. Para mais informações, entre em
contato pelo e-mail comunicacao.anr@gmail.com
ou pelo telefone (11) 3083-1931.

DESENVOLVENDO LIDERANÇAS
Devido ao sucesso de inscrições para a 2ª edição do workshop
“Desenvolvimento de Lideranças”, a ANR abriu uma terceira
turma para o treinamento, agendada para o dia 19 de junho.
O evento é voltado para gestores de RH e demais profissionais
interessados em aprimorar a sua equipe.
O curso é ministrado pela psicóloga Flávia Omori, tem duas horas
e meia de duração e é dividido em duas partes: uma palestra
sobre o assunto e uma dinâmica de grupo. A palestrante também
é consultora e instrutora na área de gestão empresarial.
O investimento é de R$ 100,00 para associados que se inscreverem até o dia 07 de junho e R$ 120,00
após esta data. Para os não associados, o custo é de R$ 170,00 e R$ 200,00, respectivamente. Os valores já
incluem um CD com a apresentação da palestra e um certificado de participação.
O workshop acontece na sede da ANR. As inscrições são feitas pelo e-mail comunicacao.anr@gmail.com
e as vagas são limitadas.
As edições anteriores do Boletim estão disponíveis no site www.anrbrasil.org.br
Este informativo é uma produção da Linhas Comunicação,
agência de comunicação da Associação Nacional de Restaurantes.

www.linhascomunicacao.com.br

