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ASSOCIADOS RESSALTAM A IMPORTÂNCIA DA
PESQUISA SALARIAL ANR 2014

R

ealizada anualmente pela ANR (Associação Nacional de Restaurantes), a Pesquisa Salarial da entidade, única voltada inteiramente para o setor, vem se confirmando
a cada ano como uma ferramenta cada vez
mais necessária para os estabelecimentos e
redes de alimentação.
Destinada aos profissionais de recursos humanos desse segmento, a pesquisa funciona como
ferramenta de avaliação das renumerações dos
funcionários, além de ajudar a estimar se os
valores estão de acordo com os praticados no
mercado. O estudo é também uma forma para
que o profissional de RH e os gestores obtenham informações consistentes para que consigam reter os bons colaboradores.
“A pesquisa chegou a um momento muito importante, quando estávamos tomando decisões sobre a remuneração de funcionários e
pudemos fazer uma comparação com o mercado”, afirma Adriana Finkel, diretora de RH
do Grupo Ráscal, uma das empresas participantes da edição deste ano.
Para Mariana Malagutti, gerente de RH do Si
Señor, “a pesquisa mostra como o mercado está
se movimentando e como a empresa pode ganhar vantagem competitiva em relação aos seus
talentos”. Segundo ela, o documento oficial também ajuda na hora de conversar com diretores
pleiteando revisão de salários dos colaboradores. “Conseguimos agir no mesmo momento do
mercado e isso é muito importante”, afirma.
A opinião é compartilhada por Estel Castro, gerente de Relações Trabalhistas do Fifties. “A importância primordial dessa pesquisa é analisar se a
empresa tem ou não condições de reter seus talentos. Ela proporciona uma visão ampla de mer-

cado e ajuda a corrigir algumas estratégias internas para não sofrermos a perda de funcionários”.
Como funciona
Após receber os dados das 31empresas participantes, o consultor da ANR e sócio da BRPontes,
Benedito Pontes, apresentou um relatório contendo o comparativo entre os salários e remunerações do mercado de alimentação fora do
lar para mais de 50 cargos. “Além de mostrar a
análise deste ano, fizemos um comparativo com
a pesquisa do ano passado. A intenção foi trazer
ambas à tona e equiparar uma a outra”, explicou.
Alguns resultados encontrados foram apresentados durante o 1º RestauraRH, evento pioneiro
da ANR voltado exclusivamente para o setor. Na
ocasião, Pontes apontou os cargos que tiveram
maior valorização salarial entre 2013 e 2014. Esta
foi apenas parte da pesquisa que traz um panorama mais profundo sobre o assunto.
Quem estiver interessado em participar já
pode se preparar. A partir de julho do ano
que vem os dados devem começar a ser coletados novamente para a edição 2015 da
pesquisa. E com uma novidade: o mercado
do Rio de Janeiro passará a fazer parte da
pequisa. Fique ligado!

CICLO DE DEBATES ANR TRAZ NOVAS TECNOLOGIAS QUE AJUDAM
ESTABELECIMENTOS A ECONOMIZAR

A

sustentabilidade na rotina dos estabelecimentos foi o tema central de mais um Ciclo
de debates ANR, realizado na última terça-feira
(18), na sede da associação. O evento reuniu o
arquiteto Jose Renato Vessoni e o engenheiro
Nelson Ferraz Cury, que discutiram modelos
de negócios e novos equipamentos de alto desempenho, voltados exclusivamente para reduzir os gastos mensais e evitar o desperdício nas
cozinhas profissionais.

Vessoni apresentou exemplos de negócios
sustentáveis bem sucedidos, como o restaurante
Chácara Santa Cecília, do qual é proprietário. Ele
mostrou como fez para aproveitar o terreno de
2 mil metros quadrados, localizado no bairro de
Pinheiros, zona oeste de São Paulo, que desde
2002 é conhecido pela ampla variedade de
árvores frutíferas e pela iluminação que valoriza
a beleza natural do espaço. O arquiteto também
abordou diversos conceitos de bioarquitetura e
explicou como os salões podem ganhar com o
uso da ventilação cruzada e a água das chuvas.
“No Brasil a gente tem a mania de colocar o
pedreiro na obra e já ir quebrando tudo. Em
outros países, como na Alemanha, se gasta oito
meses só no projeto”, diz Vessoni.
Para o engenheiro e presidente da Topema
Cozinhas Profissionais, Nelson Ferraz Cury,
o uso de tecnologias permite uma melhor
padronização dos processos e traz economias

significativas tanto em relação à mão de
obra quanto para o custo de operação de um
estabelecimento. Ao lado de Heraldo Patto,
gerente comercial da empresa, Nelson mostrou
a Linha Innovations, que garante soluções
ecológicas e economia real, sendo uma das
mais elogiadas entre os restaurantes.
Entre as novidades apresentadas, está o sistema
de aquecimento com uso de biomassa, que vem
para substituir a energia elétrica, o gás, o diesel
e até a energia solar, pois não produz fumaça
durante o preparo dos alimentos. Isso evita a
emissão de até 90% dos gases responsáveis
pelo efeito estufa. Heraldo fez questão de
detalhar como os equipamentos para cozinhas
profissionais, como as fritadeiras elétricas, por
exemplo, podem aproveitar até seis vezes o
mesmo óleo, desde que utilizem a tecnologia
de reciclagem adequada. Ele também
apresentou um modelo de fogão que aquece
por indução, promovendo uma economia
de até 60% em relação ao fogão a gás e 40%
em relação ao elétrico, reduzindo também o
calor no ambiente e o tempo de preparo dos
alimentos. O presidente da Topema, por sua vez,
comentou a importância de uma cozinha mais
“eco eficiente” para o bom andamento do setor.
“Aqui em São Paulo vivemos uma crise de falta
de água, temos altos custos de operação e uma
mão de obra cada vez mais cara. Se o empresário
não investir em alternativas sustentáveis, vai
ficar cada vez mais difícil manter as contas em
dia”, destacou.
A boa experiência do Si Señor
A rede de restaurantes especializada em comida
mexicana está de olho na sustentabilidade.
Por isso, implantou uma iniciativa simples de
reaproveitamento de água do ar condicionado
que permitiu a economia de mais de 12 mil litros
de água potável em apenas uma de suas lojas. A
ideia deu tão certo que deve ser expandida para
as demais unidades em breve.

ANR CONVIDA ASSOCIADOS PARA REUNIÃO PLENÁRIA
DESTA QUINTA-FEIRA (27)

O

s assuntos mais comentados na mídia
com impacto no setor e as alterações de
leis que interferem diretamente no dia a dia
dos estabelecimentos de food service serão
destaques da próxima reunião plenária da ANR,
que acontece nesta quinta-feira (27), a partir das

15h, na sede da entidade em São Paulo. Temas
como Ciclofaixas, taxas cobradas pelas empresas
de vale alimentação e o balanço do RestauraRH
estarão entre os discutidos durante o encontro.
Os interessados podem confirmar presença pelo
endereço anr@anrbrasil.org.br

CICLOFAIXA DA VILABOIM TEM TRAJETO ALTERADO PELA CET

D

epois de ouvir comerciantes e proprietários de
restaurantes, a CET decidiu alterar o projeto
da ciclofaixa na Vilaboim, em Higienópolis. Na
semana passada, a faixa que atravessava a Praça foi
pintada, apagando o trecho que passava em frente
a uma série de estabelecimentos comerciais, a
maioria do setor gastronômico. Cerca de 60 metros
foram removidos pela CET. De acordo com a
Companhia, a ciclovia será remanejada para a Rua
Aracaju, ao lado da praça. Depois disso, prosseguirá
pelo caminho já existente, na Rua Piauí.

Desde o início da implantação do projeto de ciclofaixas da Prefeitura de São Paulo, a ANR tem
promovido diversos encontros com as autoridades municipais para colaborar e propor algumas mudanças. No último dia 11, a Gerente
do Departamento de Planejamento Cicloviário
da CET, Suzana Nogueira, esteve na ANR para
debater com os associados a implantação das
ciclofaixas nas regiões da Paulista, Bela Cintra e
Praça Vilaboim. O encontro fez parte do projeto
Ciclo de Debates ANR.

ANR PROMOVE 10ª REUNIÃO DO GT-SOLUÇÕES
AMBIENTAIS EM 2014

A

ANR, sempre preocupada com as questões
ambientais, realiza na próxima terça-feira
(25), a décima reunião de 2014 do GT-Soluções
Ambientais. No encontro, será discutido o modelo
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
com Julia Lara, diretora da AMLURB (Autoridade
Municipal de Limpeza Urbana).
“A última reunião do ano irá discutir a implantação do plano piloto para os restaurantes e sua
adequação ao plano municipal de resíduos sólidos. Reduzir resíduos gerados a partir de matéria
prima dos estabelecimentos foi uma das metas
de 2014, que continuará em 2015. Vamos levantar
discussões sobre ações que podem ser tomadas
para amenizar essa situação e levantar assuntos
para que possamos fazer o próximo ano tão produtivo quanto este”, diz Raphael Bottura do Badebec e coordenador do GT-Soluções ambientais.

Entre os outros assuntos que serão tratados está o
Programa de Trabalho 2015 da ANR na área de soluções ambientais. O encontro do grupo acontece
às 9h, na sede da entidade, na Rua Pais de Araújo,
29. Para participar, basta confirmar sua presença
pelo endereço: anr@anrbrasil.org.br

Foto: Agência Level Divulgação

ADESÃO AO REFIS DA COPA PODE SER FEITA ATÉ 1º DE DEZEMBRO

O

Diário Oficial da União publicou, na última
semana, a Lei ° 13.043, resultante da Medida Provisória nº 651/2014, que reabriu o prazo
de adesão ao chamado “Refis da Copa”. Quem
quiser aderir pode aproveitar agora o prazo estendido até o dia 1º de dezembro, décimo quinto dia útil após a publicação da referida Lei.
De acordo com comunicado da Dias e Pamplona, Consultoria Jurídica da ANR, é preciso ficar

atento para alterações importantes nas condições
de adesão ao parcelamento. Nos termos da nova Lei,
os contribuintes que realizarem a adesão deverão
efetuar o pagamento das antecipações em parcela
única. Além disso, não serão devidos honorários advocatícios ou qualquer outra sucumbência nas ações
judiciais que, direta ou indiretamente, forem extintas
em decorrência da adesão ao parcelamento. Caso
tenha alguma dúvida sobre a adesão ao Refis, entre
em contato pelo e-mail anr@anrbrasil.com.br

Foto: Divulgação

6ª REUNIÃO DO GT-TRIBUTÁRIO DE 2014
ACONTECE NESSA QUINTA
ao ICMS nos Estados de Minas Gerais e Rio de
Janeiro. E serão discutidos também o regime
especial de regras gerais e particularidades, a
substituição tributária e o ICMS na transferência
entre estabelecimentos do mesmo titular
(operações internas e interestaduais), entre
outros assuntos. Haverá ao final do encontro
um tira-dúvidas sobre os temas de interesse do
GT e sugestões para as próximas reuniões.

A

ARN promove nesta quinta-feira (27)
a sexta reunião do GT-Tributário neste
ano. Na pauta estarão assuntos relacionados

A reunião do grupo de trabalho acontece às
9h30, na sede da ANR, na Rua Pais de Araújo, 29.
A presença no comitê pode ser confirmada pelo
e-mail: comunicacao@anrbrasil.org.br.
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