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Cristiano Melles ressalta ano de conquistas da ANR
Presidente da ANR desde junho, Cristiano Melles
(foto) destaca os avanços obtidos pela entidade em 2013. Ele cita cinco tópicos principais do
trabalho da entidade no ano e que devem prosseguir em 2014. São eles: a inclusão do setor no
Plano Brasil Maior, programa do governo federal
para desoneração e que já contemplou diversos
setores da economia, a redução do ICMS para 2%
em todos os estados, a regulamentação da gorjeta, a aproximação ainda mais estreita com a Vigilância Sanitária a partir do sucesso do Encovisas
(Encontro Nacional de Vigilâncias Sanitárias, que
chegará à terceira edição em agosto de 2014) e a
continuidade das gestões às autoridades por mais
segurança, especialmente no estado de São Paulo.
Outro avanço importante, de acordo com Melles, foi a boa interlocução da entidade e de todo
o setor com os governos estaduais e federal, que
culminou na criação da Frente Parlamentar Mista
de Bares e Restaurantes, no Congresso Nacional,
da qual fazem parte mais de 250 parlamentares.
Segundo o presidente da ANR, as vitórias jurídicas da entidade também representaram grandes
conquistas para os associados, como nos casos
da desobrigação do termo de permissão de uso

para valets e a dispensa do uso de luvas descartáveis nos estabelecimentos, ambas em São Paulo.
Cristiano Melles destacou ainda o grande trabalho realizado por seu antecessor na entidade, Jun
Sakamoto. “2013 foi um ano compartilhado das
gestões à frente da entidade. Sem dúvida, tudo
o que temos feito nos últimos meses é fruto de
muita união na entidade e do próprio trabalho
realizado pelo Jun nos últimos anos”, afirma. Para
Melles, o ano foi marcado ainda pelo fortalecimento da entidade por meio do aumento expressivo do número de associados. “Quanto maior a
entidade e o número de associados, maior será
nossa força”, completa.

Confira aqui os principais fatos que marcaram
a atuação da ANR em 2013, em ordem cronológica
» Propaganda de venda casada de alimentos
e brinquedos
Em junho, a ANR conseguiu uma liminar na
Justiça do Rio de Janeiro que desobrigava seus
associados a seguirem a Lei Municipal nº 5.528,
que proibia os restaurantes de venderem alimentos acompanhados de brinquedos e outros brindes. Uma lei similar também foi vetada
em São Paulo pelo governador Geraldo Alckmin, após pleito da associação. A ANR entende
que este tipo de lei é inconstitucional porque
apenas o Congresso Federal pode legislar sobre restrições à publicidade comercial.
» Associado da ANR não precisa mais do
TPU para valets
Os associados da ANR estão dispensados do
termo de permissão de uso (TPU) do espaço
público para prestação de serviço de valet em
seus estabelecimentos, quando for oferecido
pelo próprio restaurante. A liminar foi conquistada pela ANR em novembro, por meio do
escritório Dias & Pamplona. A ação tramitava
desde 2011 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
» Cirurgia bariátrica: decisão favorável à
ANR em Campinas
Também em novembro, a ANR conseguiu obter
na Justiça de São Paulo a suspensão de uma lei
municipal em Campinas que obrigava os restaurantes da cidade a fornecerem meia porção, ou
a concederem desconto de 50% no preço das
refeições sobre o valor cobrado pelo sistema de
“rodízio”, às pessoas que tenham sido submetidas à cirurgia bariátrica ou a qualquer outra forma de intervenção para redução do estômago.

» Associado da ANR em São Paulo é
dispensado do uso de luvas descartáveis
A Justiça de São Paulo acolheu os argumentos
da ANR e rejeitou o recurso da Prefeitura de
São Paulo, mantendo a sentença que dispensa
os associados da ANR da obrigatoriedade de
utilizarem luvas descartáveis no preparo de
alimentos. A validade da obrigação, que consta
da Portaria nº 2619/2011 da Secretaria Municipal
da Saúde, foi questionada pela associação em
julgamento realizado em novembro.
» Consultas formais a órgãos reguladores
Em novembro, a ANR consultou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a
obrigatoriedade do uso de embalagens plásticas
individuais para talheres, guardanapos e canudos.
A Agência emitiu nota oficial esclarecendo não
haver legislação federal que imponha a utilização
de embalagens individuais descartáveis e que
cabe a cada estabelecimento consultar a regulamentação estadual ou municipal para o uso ou
não das embalagens.
A ANR também consultou o Procon do Rio de Janeiro sobre a quantidade necessária de cardápios
com informações nutricionais dos alimentos servidos nos restaurantes. Em dezembro, o órgão
enviou resposta formalizando que apenas um
cardápio é suficiente.

» Convenções Coletivas
A ANR, por meio do escritório Dias & Pamplona,
coordenou as reuniões para as negociações das
convenções coletivas do Sindifast e Sinthoresp,
em São Paulo, e Sindirefeições, no Rio de Janeiro.
» Atuação para reduzir impostos
Neste ano, a ANR consultou a Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro para a não aplicação
da Substituição Tributária para a aquisição de
insumos pelos restaurantes. O pleito é idêntico ao formulado com sucesso em São Paulo,
em 2012. Além disso, a associação também fez
pedido para a redução do ICMS de 3,2% para
2% em São Paulo. A resposta é esperada para
o ano que vem.

Outros destaques do ano

» GT Tributário é criado para orientar
associados sobre impostos
Em julho, a ANR começou mais um importante
capítulo na luta pelos direitos de seus associados
com a criação do GT Tributário. A primeira reunião
discutiu alguns dos principais assuntos referentes
aos tributos incidentes sobre a operação dos restaurantes, como a cobrança indevida de INSS sobre
indenizações trabalhistas pagas pelos estabelecimentos de alimentação fora de casa, a isenção da
cobrança do PIS/Cofins sobre bebidas frias e a alíquota zero de PIS/Cofins na aquisição de carnes e
animais vivos para empresas que se enquadram no
regime de lucro real.

» ANR acompanha de perto trabalhos do
Legislativo em Brasília
Durante todo o ano de 2013, a ANR esteve de
olho em Brasília, por meio de sua assessoria
parlamentar, em todos os projetos de lei que
causam impacto ao setor. Com o trabalho da
assessoria é possível não apenas ter informações antecipadas sobre o andamento dos projetos como também criar oportunidades de
discutir com os associados o posicionamento
sobre questões da legislação que afetam a alimentação fora do ar.

» Lançada a Frente Parlamentar Mista de
Bares e Restaurantes
A ANR esteve presente no lançamento oficial da Frente Parlamentar Mista em Defesa
do Setor de Alimentação Fora do Lar, Bares
e Restaurantes, instalada em novembro. Um
dos principais objetivos da Frente é criar um
ambiente legislativo favorável ao desenvolvimento do setor. Responsável por 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, o segmento
tem um milhão de empresas registradas e gera
6 milhões de empregos diretos. O primeiro
Os demais Grupos de Trabalho da ANR também desafio anunciado será estabelecer condições
foram bastante ativos ao longo do ano. GT-Tec mais competitivas para as empresas, especial(Técnico), GT-RH (Recursos Humanos), GT-CoM mente em relação à carga tributária.
(Comunicação e Marketing) e GT-Soluções Ambientais (Sustentabilidade) promoveram diversos » Gorjeta fica para 2014
eventos sobre temas relevantes aos interesses Em novembro deste ano, a ANR se reuniu com a
Receita Federal e associações do setor para discudos associados.
tir o PLC 57/2010, que trata da regulamentação
das gorjetas. Em 2014, a entidade seguirá suas
» ANR lança Código de Ética
A ANR lançou em julho o seu Código de Ética. O gestões junto à Receita e ao Congresso, por meio
documento é uma declaração formal do compro- da Frente Parlamentar, para a regulamentação da
misso da associação com as melhores práticas de gorjeta. As decisões sobre o tema ainda não têm
ética empresarial e social e deve ser plenamente previsão de conclusão.
cumprido por seus associados, interna e externamente, no relacionamento com funcionários, clien- » Em cinco anos, ANR triplica número de
associados e sócios fornecedores
tes, empresas concorrentes e órgãos públicos.
A ANR fecha 2013 com 346 marcas associadas, número 21% maior que 2012 e que reúne 4.800 estabelecimentos em todo o
Brasil. Sessenta novas marcas entraram na
entidade. Entraram também nove empresas prestadoras de serviços aos restaurantes.
Com elas, agora são 21 sócios fornecedores cadastrados na associação.
Desde a fundação da ANR, em 2007, o número de associados avançou 174%. Em números
» Programas de Capacitação e Encovisas
absolutos, isso representa 223 novas marcas
qualificam o trabalho do setor
A qualificação profissional esteve na pauta da ANR associadas. Desde 2011, a ANR passou a contar
em 2013, por meio de palestras, workshops e pro- com sócios fornecedores.
gramas in company. Os principais temas abordados
foram Primeiros Socorros, Boas Práticas de Higiene A filiação, nesses casos, é algo estratégico para
e Fabricação de Alimentos, Formando Novos Líde- as empresas, como revela o criador do aplicativo BuscaPrato, Flávio Candido: “A ANR é muito
res e Inglês, entre outros.
conceituada. Por isso, foi natural a nossa procura.
Dentro dessa proposta de qualificação e informa- Acredito que ganharemos conhecimento, expeção, em agosto foi realizado o 2° Encovisas (Encon- riência e novos relacionamentos com esta parcetro Nacional de Vigilâncias Sanitárias), que tratou ria”, diz Candido.
de segurança alimentar. O evento reuniu cerca de
200 pessoas em São Paulo. Funcionários e donos Já para Carla Ferreira, gerente de Marketing da
de restaurantes, técnicos da vigilância sanitária e NCR Corporation, a filiação garante a aproximaautoridades na área de alimentação fora do lar par- ção com os associados. “Pretendemos conhecer
ticiparam de quatro painéis. Para 2014, a ANR pre- melhor e identificar cada vez mais as necessidades do setor de restaurantes”, afirma Carla.
tende ampliar o programa, com novos temas.

ANR é referência do setor para a imprensa em 2013
Em 2013, a ANR ganhou espaço nos maiores veículos de comunicação do Brasil, tornando-se
referência como fonte de informações do setor. A associação apareceu em diversas reportagens
veiculadas nos principais jornais, sites, revistas e programas de televisão do país, entre eles“Valor
Econômico”, Globonews, “Folha de S.Paulo”, “O Estado de S. Paulo”, TV Globo, “Veja” e“UOL”. A ANR
foi ouvida em temas como inflação, segurança e IPTU, entre outros.

Voltamos em breve!
Neste fim de ano, a ANR interrompe suas atividades no dia 20 de dezembro, com retorno previsto
para 2 de janeiro de 2014. Gostaríamos de desejar a todos os associados um feliz Natal e um Ano
Novo repleto de conquistas e realizações. É importante destacarmos a importância de todos os
trabalhos desenvolvidos no decorrer de 2013. Por isso, esperamos contar com vocês também no
ano que chega. Até breve!

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

