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ANR PARTICIPA DE ENCONTRO COM MINISTRO DO
TRABALHO PARA DISCUTIR AVANÇOS NO SETOR

Lideranças do setor de varejo com o ministro do Trabalho (na foto, ao centro)

D

iscutir avanços nas relações de trabalho
em vários segmentos do varejo foi o
principal tema de encontro realizado
na última quinta-feira (7), em Brasília, entre o
ministro do Trabalho, Manoel Dias, e várias
entidades. A ANR estava representada por meio
de seu presidente Cristiano Melles. Também
participaram da reunião a Associação Brasileira
de Franchising (ABF), a Sociedade Brasileira
de Varejo e Consumo (SBVC), o Instituto para
Desenvolvimento do Varejo (IDV) e a Câmara
de Dirigentes Lojistas (CDL-DF).

trataram de alternativas para manutenção
do emprego e concessão de crédito para as
empresas, além de soluções para economia de
água e energia. O presidente do SBVC, Eduardo
Terra, entregou ao ministro o estudo “O Papel
do Varejo na Economia Brasileira”.

No encontro, o ministro sugeriu a criação de
um Grupo Técnico, do qual a ANR também fará
parte, para tratar dos principais temas do varejo.
Um dos principais itens da pauta foi a proposta
para criação de jornadas flexíveis de trabalho.
Outro ponto importante que o Governo irá
estudar é a definição de um percentual único
de cotas que envolva menores aprendizes (que
hoje varia entre 5% e 15%) e portadores de
deficiência (segundo a lei atual o teto é de 5%,
de acordo com o número de trabalhadores).

Para Cristiano Melles, presidente da ANR,
o encontro representou um avanço nas
relações com o Governo. “O ministro se
mostrou sensível aos problemas de todos
os segmentos lá representados. A criação
do Grupo Técnico, do qual faremos parte, já
é uma grande evolução. Foi uma excelente
reunião para tratar de temas tão importantes
para nosso setor, em especial”, afirmou.

Uma das principais bandeiras da ANR, a
intensificação da formalização das empresas
também foi um compromisso firmado por todas
as entidades. As lideranças também pleitearam
o estreitamento das relações com o Governo,
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REALITY SHOWS DE GASTRONOMIA AJUDAM A
EXPANDIR O SETOR, DIZ CECILIA PADILHA

P

articipante do primeiro Master Chef
Brasil, exibido pela Band, a blogueira
Cecilia Padilha (foto) afirmou que o
crescimento desse tipo de programa tem
colaborado para expandir a gastronomia no
país. “Acredito que eles tenham despertado
o interesse dos consumidores pela boa
gastronomia. Muitas pessoas comentaram
comigo que passaram a buscar novas opções
após assistir a esses realities”. A afirmação
foi feita durante o segundo encontro do
GT-CoM de 2015, no último dia 4. Cecilia foi
a convidada do bate-papo e compartilhou
com os associados da ANR um pouco de sua
trajetória e experiências no setor.

pelos restaurantes, sempre exaltando o que
eles apresentam de mais positivo. “Se você não
gosta de um estabelecimento, existem pessoas
que gostam. Por isso, sou contra blogueiros
e críticos que só falam mal de determinado
lugar”, diz. “A crítica é boa, mas é muito relativa
e necessita cuidados. Por conta disso, eu sou
muito cautelosa. Se não gosto, não publico”.
Outro ponto abordado por Cecilia foi a questão
da quantidade de postagens no Facebook
e Instagram dos estabelecimentos. “Para
restaurantes, a frequência tem que ser menor
para evitar repetição, pois não tem como
fugir das mesmas fotos de pratos de sempre”,
explica. “Também é importante comentar em
outros perfis interessantes e se mostrar na rede,
assim como utilizar hashtags. Essas pequenas
ações vão ampliar sua visibilidade nas mídias e
garantir bastante retorno”.

Há quatro anos, incentivada pelo marido, criou
o blog Yes, We Cook!, um dos mais respeitados
do segmento atualmente. Nas postagens,
ela divide com os seguidores suas passagens

PARTICIPE DO WORKSHOP E GARANTA
SEU DESCONTO NA PESQUISA SALARIAL 2015
A ANR vai promover nos dias 19 e 26 de
maio o segundo módulo do Workshop
Manual de Cargos e Salários. O curso tem
por objetivo orientar e otimizar a utilização
da pesquisa salarial realizada anualmente
pela ANR e considerada uma das principais
ferramentas para gerenciamento eficiente
dos estabelecimentos.

O segundo módulo terá carga horária de
8 horas, divididas nos dois encontros das
9h às 13h. As aulas serão abertas para
associados ANR, com taxa de inscrição de:

As palestras serão ministradas pelo
economista Benedito Rodrigues Pontes.
“Construir uma hierarquia de cargos e uma
estrutura salarial dinâmica com base em
pesquisas é importante porque permite, por
exemplo, a valorização por mérito”, explica o
economista, que ressalta: “A boa utilização
da pesquisa pode valorizar o trabalho por
meio de plano de carreira, além de evitar
estagnação salarial”.

INSCRIÇÃO

VALOR UNITÁRIO

Associados*

R$ 450,00

Não associados

R$ 675,00

*Os associados que participarem do evento ganharão
R$ 150,00 de desconto na realização da Pesquisa Salarial.

Para participar, basta se inscrever pelo e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br

NOVIDADE EM TOUR VIRTUAL PERMITE
ESCOLHA DA MESA E RESERVA ONLINE

O

recente acordo firmado entre a ANR e
a agência Blitz, que trabalha com fotos
360º e proporciona um tour virtual por
diferentes ambientes de um estabelecimento,
tem gerado interesse tanto nos restaurantes
filiados à ANR quanto nos clientes desses
restaurantes. Com a ferramenta Google Business
View, os clientes passam a conhecer melhor as
instalações do local que pretendem ir.
Além de proporcionar aos clientes um looping
de 360º, recentes alterações tornaram a
ferramenta mais eficaz, pois agora, com um
único clique em determinado ambiente (em
casos onde existem mais de um cômodo),
já é possível um rápido direcionamento
para o recinto escolhido, que possibilita a
visualização detalhada do local.
Além disso, Ederson Manoel, um dos sócios
da Blitz, destaca uma nova funcionalidade
que promete atrair mais clientes para os
restaurantes: “A novidade desenvolvida e
oferecida apenas pela Blitz, em todo o território
da América Latina, permite que o internauta
navegue virtualmente pelos ambientes dos
restaurantes e, ao clicar sobre as mesas desses
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estabelecimentos, consiga, instantaneamente,
fazer uma reserva da mesa que foi escolhida”.
Portanto, com um clique sob a mesa desejada
– e com informações como data e horário – a
reserva consegue ser efetuada em instantes, sem
a necessidade de um contato telefônico para isso.
Para mais informações sobre o serviço, escreva
para o e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br

NOVA TRIBUTAÇÃO DE BEBIDAS FRIAS
ENTRA EM VIGOR
associações e das empresas, o governo decidiu encerrar as negociações e oficializar o
reajuste.
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Na quinta-feira (30), a Presidência da
República publicou no Diário Oficial da
União a regulamentação do novo modelo
de tributação, que começou a valer no
dia primeiro de maio. A lei anunciando as
mudanças na incidência e na cobrança de
tributos havia sido publicada em janeiro,
mas precisava ser regulamentada para
entrar em vigor.

D

esde o ano passado, o governo federal
vinha discutindo o aumento dos impostos sobre as bebidas frias. Tentando reduzir os impactos da nova tributação e buscando
uma adaptação do modelo, representantes das
entidades do setor, incluindo a ANR, participaram de diversas reuniões com o então ministro
da Fazenda, Guido Mantega. Após os encontros,
e a conquista de dois adiamentos por parte das

No novo modelo, as alíquotas serão fixas
e incidirão diretamente sobre o preço do
produto e não mais sobre o volume de
produção ou sobre um preço médio. Na
opinião de algumas empresas do setor
de bebidas frias o sistema irá contribuir
para uma concorrência mais justa entre
pequenas e grandes empresas, além de
ajudar a desburocratizar o sistema.

PARCERIA ANR E ACOM DESTACA
ESTRATÉGIAS DE GESTÃO EM FOOD SERVICE

Com mais de dez anos de experiência
e investimentos relevantes em pesquisas e desenvolvimento de soluções para
gestão empresarial estratégica, a ACOM
Sistemas inicia agora uma parceria promissora com a ANR. A nova parceria,
de acordo com Marcelo Gallo, diretor
comercial da ACOM, deve agregar força no projeto de expansão dos serviços
estratégicos de gestão, principalmente
porque a ACOM possui cases de sucesso
dentro do segmento de food service. “A
divulgação dos serviços ACOM associada à seriedade da ANR sem dúvida abrirá
portas para exposição dos nossos resultados em gestão empresarial, além de
promover a nossa marca com o prestígio
ANR”, explica Gallo.
A empresa, que já atende associados à
ANR, é desenvolvedora de soluções de
ERP (Entreprise Resource Planning) com
sistema EVEREST de Gestão Empresarial.
O sistema permite que restaurantes, bares e lanchonetes tenham maior controle do movimento e resultado diário das
vendas dos estabelecimentos que possuem administrações centralizadas. Com
programa integrado às administrações,
o serviço tem por objetivo reunir dados
comerciais e transformá-los em informações seguras para soluções eficientes de
gestão empresarial.

ANR REFORÇA PARCERIA
COM A GETNET S.A.

Desde dezembro de 2014 a ANR conta com a GetNet S.A. como um de seus
sócio fornecedores. A empresa, que faz
parte do Grupo Santander e foi fundada
em 2003, viabiliza através de transações
eletrônicas o acesso de clientes a produtos e serviços de empresas dos mais variados segmentos do mercado.
“Essa parceria é estratégica porque nos
aproxima de um segmento importante,
que são os restaurantes, as redes de
franquia, as redes de alimentação, bares,
cafés e quiosques. Neste sentido não
poderíamos ter encontrado melhor
parceiro, a Associação Nacional de
Restaurantes, que representa um
mercado em expansão no País”, explica
Pedro Coutinho, presidente da Getnet.
“Possuimos soluções que contribuem
para que pessoas e negócios prosperem
e espera que essa parceria com a ANR seja
longa, para que ambos tenham resultados
positivos nos negócios”.
Atuando em todos os pontos da cadeia
de pagamentos, como full service provider, e oferecendo soluções completas
para diferentes negócios e segmentos, a
GetNet está presente em mais de 400 mil
estabelecimentos comerciais em todo
território nacional e no Chile.

VEM AI A QUARTA EDIÇÃO DO GT-RH 2015!
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O evento contará com a participação
de Jessica Kibrit, responsável pela rede
Gastromotiva, uma ONG especializada
em treinar e preparar aprendizes para
bares e restaurantes. “A Gastromotiva é
uma organização que visa transformar
a vida de pessoas através da comida.
Essa transformação acontece de diversas
maneiras, mas nosso prato principal é
o curso de capacitação para auxiliar de
cozinha”, explica Jessica.

A

contece na quinta-feira (14), às 15h30, o
quarto GT-RH de 2015. A reunião acontece na sede da ANR e vai abordar assuntos
como convênio farmácia, previdência privada,
empréstimo consignado, cesta básica, vale alimentação, políticas de desconto, assistência
educação e seguro de vida.

Além disso, serão abordados os critérios
para elaboração de Carta de Referência
para ex-funcionários e explicações sobre
como acessar e utilizar o grupo da ANR
no LinkedIn. Como sempre, o espaço é
aberto para sugestões dos participantes.
Quem tiver interesse em participar deve
confirmar presença pelo e-mail:
comunicacao@anrbrasil.org.br
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