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ANR LEVA PROGRAMAS DE COMPLIANCE
AOS RESTAURANTES

O

s programas de compliance são considerados um diferencial competitivo
no mercado e diversas empresas têm
buscado seguir à risca suas diretrizes. Um dos
objetivos é a proteção sobre os efeitos da Lei
12.846, que prevê investigações e multas
cada vez mais pesadas para as companhias
que não atenderem algumas regras específicas de gestão. Os três principais tópicos são
um manual de ética, um canal interno para
denúncias anônimas e o treinamento periódico dos funcionários.

auxiliar, a ANR e a Dias e Pamplona Advogados
preparam um seminário, que servirá para
orientar os associados a iniciarem um processo
de revisão de sua informação fiscal, contábil e
operacional. Ao adotar um Código de Conduta
e um Canal de Denúncias, o estabelecimento
conseguirá se proteger de acusações de
diversas naturezas, incluindo fiscais e
trabalhistas, e ainda promover políticas de
prestação de contas e desenvolvimento social e
ambiental, ganhando assim mais credibilidade
e confiança para obter novos investimentos.

No caso de empresas do setor de food service,
especialmente franquias, o prejuízo causado
por uma denúncia ou investigação repentina
pode afetar diretamente a imagem da marca
como um todo.

O encontro está marcado para o próximo dia 14
de abril, das 14h às 16h, na sede da entidade.
Interessados em participar podem entrar em
contato pelo e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br

A implantação de um programa de compliance,
no entanto, ainda é bastante complexa. Para

VEJA COMO APLICAR NO SEU DIA A DIA
A PESQUISA SALARIAL ANR
informações dos relatórios produzidos pela
pesquisa salarial ANR.
A carga horária de cada encontro será de 4
horas, das 9h às 13h, totalizando 8 horas de
curso no módulo. As aulas são abertas para
associados e não associados.
Na ocasião será mostrado como desenvolver
uma pesquisa salarial, com exemplos de
cargos, empresas, coleta e tratamento
dos dados e apresentação dos resultados.
O palestrante convidado é o economista
Benedito Rodrigues Pontes, responsável
pelo desenvolvimento e análise da Pesquisa
Salarial da ANR.

R

ealizada anualmente pela ANR, a Pesquisa
Salarial é uma das ferramentas que pode
colaborar muito com o gerenciamento dos
restaurantes. Para transformá-la em algo ainda
mais válido para os estabelecimentos, a associação
apresenta o curso “Plano de Cargos e Salários:
Uma Ferramenta Para Motivar A Equipe”.
Dividido em três módulos, o primeiro encontro
abordou o tema “Manual de Cargos e Salários”.
Agora, nos próximos dias 19 e 26 de maio,
acontece a segunda parte do curso, na sede
da ANR. Desta vez, serão discutidos parte
dos conceitos e a metodologia aplicada na
pesquisa salarial, que permitirão aos gestores
de RH, administradores de bares, restaurantes e
redes de alimentação, entender e usar todas as

INSCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

Associados

R$ 450

Não associados

R$ 675

Inscrições e informações:
comunicacao@anrbrasil.org.br

Marcada para a próxima quinta-feira (9), a terceira reunião do GT-RH de 2015 será uma
ótima oportunidade para os associados que quiserem obter mais detalhes sobre o
decreto anticorrupção, programas de compliance e também sobre a Pesquisa Salarial
(conceitos e metodologia; entendimento e interpretação das medidas estatísticas
utilizadas).
Além desses temas, o encontro irá abordar a redação da nova convenção do Sindifast e
as obrigatoriedades de benefícios aos empregados. Faça sua inscrição pelo e-mail:

comunicacao@anrbrasil.org.br

VAGAS ESGOTADAS! CAPACITAÇÃO DE
GERENTES PARA AS ROTINAS SANITÁRIAS
NOVO ENCONTRO ACONTECE EM MAIO; INSCREVA-SE!

C

om o objetivo de aproximar gerentes
de restaurantes das normas e documentações sanitárias relacionadas às
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos,
a ANR programou para quarta-feira (15) a 1ª
turma do workshop Responsabilidades e
Rotinas Sanitárias do Gerente de Restaurante, atendendo às legislações pertinentes e oferecendo ferramentas para receber
adequadamente a fiscalização sanitária nos
estabelecimentos.
No encontro, que já está com todas as
suas vagas preenchidas, serão abordados
quais são os documentos sanitários
obrigatórios, que devem ficar à disposição
no restaurante, entre eles:

•

Comprovantes PCMSO (Programa de
Controle Médico de Saúde Ocupacional – NR 07)

•

PPRA (Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais – NR 09)

•

AVCB (Atestado de Vistoria do Corpo de
Bombeiro).

A consultora da ANR, Eliane D. Alvarenga, irá
conduzir o encontro. Quem não conseguiu
se inscrever pode entrar em contato com a
entidade para participar da próxima turma,
marcada para o dia 5 de maio. Escreva para:
comunicacao@anrbrasil.org.br

ASSOCIADOS DA ANR NA RESTAURANT WEEK!
Para Fernando Reis, organizador do
festival, a ideia é democratizar a boa
gastronomia. Um levantamento mostrou
que 46% do público que frequenta o
festival visita de três a dez restaurantes
que fazem parte da Restaurant Week.
Conheça os associados da ANR que fazem
parte dessa edição:

N

a última segunda-feira (30), teve início
a 16ª edição da Restaurant Week, em
São Paulo, que pela primeira vez se estenderá por três semanas, terminando somente no próximo dia 19. Durante o evento, serão
175 restaurantes participantes, todos com menus fechados e preços fixos. No almoço, entrada, prato principal e sobremesa saem por R$
37,90. Já no jantar, o preço é R$ 49,90. Ambos
os valores têm um acréscimo de um real, que
será revertido para a Fundação Cafu.

• 210 Diner
• AK Vila
• Alimentaria di Sergio
Arno
• Arábia
• Bistrot Bagatelle
• Ecco
• Empório Ravioli
• Forneria San Paolo
• La Grassa
• La Pasta Gialla

• Lellis Trattoria
• Le Vin
• Mangiare Gastronomia
• P.J. Clarke’s
• Praça São Lourenço
• Pecorino
• SAJ
• Shintori
• Tordesilhas
• Vinheria Percussi
• Zeffiro

“VOCÊ OUVIU OUTBACK?”
Essa foi a aposta da ação de marketing
promovida pela agência ID, em parceria com
a Lew’Lara/TBWA, para a rede de restaurantes
Outback, associada da ANR. O ator e humorista
Robson Nunes conversou com quem entrava
no elevador de um prédio comercial em São
Paulo e as reações foram as mais diversas
possíveis. No fim, os participantes foram
convidados a experimentar os pratos da rede
em um espaço montado no mezanino do
edifício onde aconteceu a ação.

A

rede de restaurante Outback surpreendeu o público com nova campanha
publicitária que virou febre na internet e já alcançou mais de 600 mil visualizações no Youtube. Imagine entrar em um
elevador e um dos televisores interagir com
você, falando da cor da sua blusa e perguntando se está com fome.

Segundo Renata Lamarco, gerente de
marketing do Outback Brasil, o restaurante
quer ser reconhecido cada vez mais como
um destino. “As pessoas vivem momentos
especiais de suas vidas conosco. ‘Eu ouvi
Outback?’ é um convite, um anúncio de que
coisas boas estão por vir”, diz.

PROBLEMAS COM O TRANSPORTE
PÚBLICO PARA FUNCIONÁRIOS?

O

primeiro encontro de 2015 do Ciclo
de Debates vai discutir com os restaurantes e com a SPTrans, trajetos
e horários de ônibus. A reunião está marcada para maio e deve ter sua data definida
em breve. Durante o evento deverão ser
abordados alguns temas recorrentes na mídia nos últimos meses, como a inserção das

linhas da madrugada, que tem beneficiado
colaboradores de bares e restaurantes.
Os interessados em participar já podem
encaminhar um e-mail para:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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