
Acompanhar as normas legais, ajustar os proces-
sos e os sistemas de gestão, atender à fi scalização 
e manter os acionistas seguros quanto ao risco fi s-
cal. Esses são os principais desafi os para a implan-
tação do Sistema Público de Escrituração Digital 
(SPED) nas empresas. 

Para ajudar os associados a se adequarem ao SPED, 
a ANR promoveu na última terça-feira (26) o tercei-
ro workshop sobre o assunto. Luciano Silva, diretor 
da SPL Fiscal, conduziu a palestra para mais de 20 
associados. O diretor da associação, Erik Momo, re-
presentou a ANR no encontro.

O SPED fi scal tem o objetivo de informatizar a re-
lação entre o contribuinte e o fi sco. Ele foi lançado 
em 2003 e está revolucionando os processos dos 
setores administrativos nas empresas. De acordo 
com Luciano Silva, o SPED é mais um desafi o para 
os profi ssionais que já lidam com mudanças cons-
tantes na área. “Entre 1988 e hoje aconteceram 
mais de 300 mil mudanças na legislação tributária 
no Brasil”, informa. 

Além do conhecimento fi scal, as empresas preci-
sam investir em novas tecnologias - de softwares de 
gestão, capazes de emitir relatórios precisos, até im-
pressoras efi cientes para evitar fi las nos pontos de 
venda. As companhias devem passar também por 
uma mudança cultural. “Os diferentes setores pre-
cisam ser integrados, o que provoca alterações em 
todos os processos administrativos”, afi rma Silva.

Uma das principais ferramentas já inseridas pela 
Receita Federal é a Nota Fiscal Eletrônica. Atual-
mente, estão em processo de implantação o 
e-Social, para questões trabalhistas, além do 
Cupom Eletrônico. O SPED tem sido crucial 
para o governo. “Entre 2001 e 2011, a arrecada-
ção no Brasil aumentou 300%.”
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FISCO DIGITAL: SUA EMPRESA JÁ ESTÁ PREPARADA?

A empresa Google, criadora do Street View, pro-
grama responsável por oferecer visões panorâ-
micas de cidades, ruas e pontos turísticos, acaba 
de lançar uma novidade.  A partir de agora, o re-
curso amplia a cobertura para o interior de res-
taurantes, hotéis e aeroportos de todo o mundo. 

O objetivo é mostrar aos consumidores os locais 
e o seu funcionamento antes que as reservas se-
jam feitas. Já nos aeroportos, a ideia é ajudar os 

viajantes a se localizarem durante as conexões. 
O Aeroporto Internacional de Guarulhos foi um 
dos escolhidos para integrar a rede e já conta 
com as imagens disponíveis na internet. 

Para fazer parte da transmissão, os proprietários 
de cada estabelecimento precisam autorizar a 
entrada do Google e, posteriormente, a inclusão 
das imagens no Street View. O acesso às informa-
ções será gratuito e poderá ser feito online pelo 
Google Earth e Google Maps. 

A ANR, sabendo da importância de manter os 
associados conectados com as novas tecnolo-
gias, assinou em 2011 um acordo com a Navteq 
Maps and Traffic, líder global no fornecimento 
de dados, mapas e serviços de localização mó-
vel no mundo e no Brasil, para a inclusão de 
informações sobre os estabelecimentos asso-
ciados em mapas e banco de dados utilizados 
nos aparelhos de GPS. Para mais informações 
sobre essas e outras vantagens, entre em con-
tato pelo telefone (11) 3083-1931.

A ANR está com inscrições abertas para o cur-
so de inglês in company. Para participar, os 
interessados podem entrar em contato com 
a associação e escolher entre dois planos: um 
tem duração de três meses, carga horária de 
25 horas e opções de pagamento em até três 
parcelas de R$ 1.300. 

O segundo plano, mais longo, abrange expres-
sões técnicas utilizadas nas rotinas dos estabele-
cimentos. Esta opção dura seis meses, com carga 
horária de 50 horas, e o valor pode ser pago em 
até seis parcelas de R$ 1.200. Os dois módulos 
começam em janeiro de 2014 e atendem a um 
grupo de até dez alunos cada um. O valor inclui 
material didático e certifi cado de conclusão. 

A iniciativa da ANR, em parceria com a Wee-
go Idiomas, foi pensada com vistas à Copa do 
Mundo no Brasil. As empresas têm demonstrado 
interesse crescente com o desempenho de seus 
colaboradores em relação ao atendimento ofere-
cido a estrangeiros. Por isso, o curso deverá focar, 
basicamente, o dia a dia do estabelecimento.

Entre os tópicos apresentados destacam-se a 
recepção de clientes, a forma de oferecer aju-
da, como sugerir pratos, atender aos pedidos e 
encerrar o atendimento.

Este foi um ano especialmente bom para o Gru-
po de Trabalho Técnico da ANR. A coordenadora 
do GT e consultora técnica da ANR, Eliana Alva-
renga, destaca a realização do 2º ENCONVISAS, 
que reuniu as vigilâncias sanitárias de diversos 
Estados e a ANVISA; a participação do grupo no 
projeto de categorização de restaurantes, da AN-
VISA; e a realização de workshops relacionados às 
mudanças da legislação no Estado de São Paulo. 

 “Além disso, nós conseguimos realizar todas as 
reuniões mensais programadas para este ano e 
participamos das plenárias da associação, o que 
é muito importante para o fortalecimento do 
grupo”. Eliana aponta que, neste ano, os treina-
mentos de capacitação também foram consoli-
dados, como o de Boas Práticas para Estoquistas.

Formado há cinco anos, o grupo se consoli-
dou. “Com os novos associados, o GT aumen-
ta a cada mês. São responsáveis técnicos dos 
restaurantes que realmente se envolvem nas 
ações propostas”, diz Eliana. “Temos uma troca 
de experiência constante e construtiva entre 
profi ssionais capacitados.”

Para 2014, Eliana diz apostar no empenho do gru-
po para a continuidade das ações de capacitação 
da mão de obra dos restaurantes, na criação de 
novos workshops e na realização da terceira edi-
ção do ENCOVISAS. Nesta terça (3), às 14h, acon-
tece na sede da associação a última reunião do 
GT-TEC no ano. No encontro, será apresentado o 
planejamento das ações para 2014 e, ao fi m, ha-
verá uma confraternização entre os participantes.

GT-TEC ATINGE OBJETIVOS DE 
2013 E PRETENDE SUPERÁ-LOS 
EM 2014, DIZ CONSULTORA

ASSOCIADO ANR PODE ESTUDAR 
INGLÊS IN COMPANY

ANR REÚNE ASSOCIADOS PARA DISCUTIR MELHORIAS 
NA GESTÃO DE RESÍDUOS

O GT-Soluções Ambientais realiza nesta terça-
-feira (3) um encontro para discutir as propos-
tas do setor com o anúncio do novo Sistema de 
Logística Reversa de Embalagens. Coordenado 
pelo advogado e economista Raphael Bottura 
(foto), do restaurante Badebec/Babiló, o grupo 
pretende abordar as regras, válidas a partir de 
2014, do novo plano de descarte de resíduos 
apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente. 

A reunião, na sede da ANR, vai defi nir o cronogra-
ma de trabalho para o próximo ano, que prevê 
cursos de capacitação para gestores de resídu-
os e a elaboração de um guia simplifi cado para 
orientar os restaurantes sobre economia de ener-
gia, consumo de água, incentivos à reciclagem, 
treinamento de colaboradores e a divulgação de 
práticas sustentáveis para os clientes.

 “Em nosso último encontro, em outubro, trata-
mos da política nacional de resíduos sólidos e 
percebemos que o setor está bastante atrasa-
do. A cadeia de embalagens pediu autorização 
para estabelecer metas e já começou a cumprir 
parte dos acordos fi rmados com o Poder Públi-
co”, afi rmou Bottura. 

A partir de 2014, todas as empresas vão ser obri-
gadas a se adequar ao novo plano de descarte 
e resíduo zero. “Hoje não existe uma aliança no 

setor de restaurantes, como vemos entre os fa-
bricantes de embalagens, as ONG’s e os catado-
res, que se uniram para lidar diretamente com 
a questão. Mas ainda há tempo de buscar isso 
e nos anteciparmos às mudanças previstas na 
legislação”, disse o coordenador.

O governo federal já havia estabelecido 
metas para cinco cadeias, identificadas ini-
cialmente como prioritárias. Entre elas, des-
cartes de medicamentos, embalagens em 
geral, óleos lubrificantes, lâmpadas fluores-
centes e eletroeletrônicos.

A reunião do GT – Soluções Ambientais aconte-
ce das 9h às 10h30, e as inscrições podem ser fei-
tas pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br. 

Atendendo a necessidades de esclareci-
mentos dos associados sobre a obrigato-
riedade do uso de embalagens plásticas 
individuais para talheres, guardanapos 
e canudos, a ANR procurou a ANVISA, 
que emitiu nota (leia aqui a íntegra do 
informativo) esclarecendo não haver le-

gislação federal que imponha a utilização de em-
balagens individuais descartáveis. Mas o órgão 
alertou que os empresários do setor precisam estar 
atentos às legislações municipais e estaduais, como 
São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória, que já possuem 
regras próprias para os estabelecimentos. 

A nota da ANVISA esclarece que as ações sani-
tárias na área de alimentos são descentralizadas 
e que, de acordo com a Lei no 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, “cabe aos municípios norma-

tizar complementarmente as ações e serviços 
públicos de saúde no seu âmbito de atuação”. 

Com isso, se o Estado ou município tiver algu-
ma resolução sobre a obrigatoriedade do uso de 
embalagens plásticas individuais, a lei deverá ser 
cumprida pelo estabelecimento, como é o caso 
do Rio de Janeiro, que obriga restaurantes, lan-
chonetes, bares e similares, além das barracas de 
praia e vendedores ambulantes do município, a 
usarem e fornecerem a seus clientes apenas ca-
nudos de plástico individualmente e hermetica-
mente embalados. 

A nota da ANVISA conclui que, em caso de dúvi-
da, “a oferta de talheres, guardanapos e canudos 
descartáveis ao consumidor deve atender à le-
gislação sanitária local”.

ANVISA ESCLARECE: LEIS LOCAIS DEVEM SER RESPEITADAS 
NO CASO DAS EMBALAGENS INDIVIDUAIS 

GOOGLE STREET VIEW: DAS RUAS PARA DENTRO DOS RESTAURANTES 


