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BOLETIM SEMANAL 
DE INFORMAÇÕES

LEI ANTICORRUPÇÃO: COMO O SETOR SE PREPARA?

Por conta da legislação anticorrupção 
em vigor e sua abrangência sobre 
empresas de qualquer tamanho, a ANR 

e o escritório Dias e Pamplona Advogados 
promoveram, no último dia 14, uma 
palestra para discutir os passos necessários 
para a implementação de um programa 
de compliance específico para o setor. A 
advogada Fernanda Bayeux apresentou os 
detalhes da Lei 12.846, sancionada em março 
pela presidente Dilma Rousseff, e reforçou 
a importância dos chamados “Códigos de 
Integridade”, que visam proteger a marca e 
garantir a padronização dos procedimentos 
realizados pelos funcionários e colaboradores.  

Os restaurantes precisam aplicar mecanismos 
que viabilizem a auditoria, incluindo a 
formatação de códigos de ética, treinamentos 
periódicos da equipe e incentivos de 
denúncia de irregularidades internas. “O 
programa de compliance deve ser bem 
estruturado e atualizado de acordo com as 
características de cada empresa. Caso seja 

constatada alguma irregularidade, a marca 
pode ser multada e incluída no cadastro de 
companhias corruptas, além de ter seu nome 
divulgado nos jornais e revistas durante um 
período de 30 dias”, alerta Fernanda. 

No encontro, que aconteceu na sede da 
ANR, também foi abordada a importância do 
treinamento de colaboradores e a necessidade 
da revisão de procedimentos internos e 
das relações contratuais com terceiros. “São 
ferramentas como esta que irão garantir que 
aquele estabelecimento cumpre devidamente 
todas as leis e regulamentos, e que ele se 
preocupa em manter padrões éticos elevados”, 
acrescenta a advogada. 

As empresas envolvidas em práticas relaciona-
das à corrupção podem ser multadas em até 
20% do seu faturamento, com valores que che-
gam a até R$ 60 milhões. A lei também confere 
à Controladoria-Geral da União (CGU) compe-
tência exclusiva para instaurar, apurar e julgar 
os processos.

O GT-RH da ANR tem trabalhado para 
uniformizar os conceitos de gestão do 
capital humano, benchmarking e atuali-
zar o conhecimento dos associados em 
relação às legislações trabalhistas. Pen-
sando em reforçar essa troca de experi-
ências e ainda disponibilizar materiais de 
consulta, a entidade acaba de inaugurar 
mais um espaço nas redes sociais para 
garantir a interação dos participantes do 
grupo de trabalho. 

Além do Facebook, que vem servindo para 
divulgar vagas nos estabelecimentos, a 
ANR oferece mais uma oportunidade, des-
ta vez no LinkedIn, para que os colabora-
dores das empresas associadas possam 
contribuir com a divulgação de informa-
ções e discussões pertinentes para o setor. 

O LinkedIn é uma rede de negócio, 
utilizada principalmente por profis-
sionais. Em janeiro de 2015, registrava 
mais de 347 milhões de usuários em 
mais de 200 países. 

GIRAFFAS AO VIVO 

A rede de restaurantes Giraffas, associa-
da da ANR, realizou uma campanha um 
tanto diferente, na última semana. O 
diretor de Marketing da marca, Ricardo 
Guerra, utilizou o Periscope, aplicativo 
conectado ao Twitter que permite trans-
missões de vídeo ao vivo, para mostrar às 
pessoas como eram preparados alguns 
dos pratos do restaurante e o dia a dia 
dos funcionários da rede. 

A ação foi trabalhada para impulsionar o 
“Dia de Comer Bem”, parceria da rede com 
o Instituto Ayrton Senna, que tem como 
objetivo mostrar os benefícios de uma 
alimentação saudável para as crianças. 

A empresa é a primeira rede de restau-
rantes a investir em uma ação de marke-
ting utilizando a nova ferramenta. No 
vídeo, o gerente dá boas vindas ao públi-
co e fala sobre a importância do evento. 
Após a transmissão o material foi dispo-
nibilizado no Facebook do Giraffas.

ANR CHEGA AO LINKEDIN

SEM CRISE! CONHEÇA DICAS PARA DIMINUIR 
OS GASTOS COM ÁGUA E ENERGIA

Em 2014, a ANR ministrou diversas palestras 
sobre a situação do abastecimento de água 
e de energia no País, como parte do “Ciclo 

de Debates ANR”. As informações coletadas 
nesses encontros deram origem a dois guias. 

São eles: “Guia ANR para o Uso Racional 
da Água” e o “Guia ANR para a Crise de 
Energia para Bares e Restaurantes”. 

O Guia para a Crise de Energia para Bares e 
Restaurantes traz dicas e sugestões da AES 
Eletropaulo e de outros experts no uso ra-
cional de energia. Bem como, o Guia do Uso 
Racional da Água que também utiliza espe-
cialistas do setor e diversas entidades como 
a Sabesp. Os manuais apresentam saídas 
simples que podem ser implementadas no 
dia a dia para garantir uma redução imedia-
ta no consumo.

As publicações já estão disponíveis no site da 
entidade na área exclusiva para os associados:

POR DENTRO DAS ROTINAS SANITÁRIAS
DO SEU RESTAURANTE

A 1ª Turma do Workshop Responsa-
bilidades e Rotinas Sanitárias do 
Gerente de Restaurante, que acon-

teceu na última quarta-feira (15), na sede da 
ANR, reuniu os colaboradores de diversos as-
sociados da entidade, entre eles Ponto Chic, 
L’Entrecôte de Paris, Lig Lig, Hamburgueria 
Nacional e Junji.    

Coordenado pela consultora técnica da ANR, 
Eliana D. Alvarenga, o workshop serviu para 
orientar os gerentes sobre as regras que 
envolvem todo o procedimento operacional 
e as principais exigências dos órgãos 
fiscalizadores para o setor de food service, 
incluindo Procon, Ipem, Polícia Civil, Covisa, 
Inmetro, entre outros. Eliana selecionou 
todos os documentos necessários, 
segundo a Portaria SMS-G 2.619/11, para 
que os estabelecimentos possam receber 
fiscalização e cumprir as determinações 
sanitárias sem maiores contratempos. 

Entre os documentos que devem estar 
sempre disponíveis nos pontos comerciais 
estão uma cópia do Cadastro Municipal de 
Vigilância em Saúde (CMVS), o comprovante 
de capacitação em Boas Práticas de 
Fabricação de Alimentos – caso a empresa 
esteja cadastrada no SIMPLES – e ainda os 
exames do Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO) e o Atestado 
de Saúde Ocupacional (ASO), que garante 
que os funcionários passaram por exames 

clínicos específicos nos últimos 6 meses. 
Além destes, o estabelecimento deve contar 
com uma cópia do PPRA, o Programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais, que deve ser 
renovado anualmente, e também o Atestado 
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) 
atualizado. “Muitos destes comprovantes 
são gratuitos. Os gerentes que não cuidam 
dessa documentação correm o sério risco de 
serem autuados pelos órgãos de fiscalização”, 
destaca Eliana. 

“Os gerentes são pressionados pelos clientes 
de um lado e cobrados pelos funcionários 
de outro. Eles geralmente ficam no meio, 
espremidos feito um sanduíche. É preciso 
que eles tenham mais autonomia e 
segurança para atuarem em todas as áreas 
do estabelecimento. Por isso, conhecer 
as rotinas sanitárias, desde acompanhar a 
utilização de insumos, até as condições de 
higiene e saúde da equipe, são essenciais 
para garantir um bom funcionamento e 
preservar a imagem da empresa”, emenda a 
consultora da ANR.

Uma nova turma já está agendada para o 
início de maio. Para mais informações escreva:

anr@anrbrasil.org.br

www.anrbrasil.org.br

http://www.anrbrasil.org.br

