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Que venha 2017!
Prezados associados,
Chegamos ao fim de mais um ano difícil para o país. Além de uma
recessão econômica, que entrou em seu terceiro ano consecutivo,
o Brasil assistiu ao agravamento da crise política, que culminou
com a troca de presidente, e sofreu ainda com a atual instabilidade
do mercado financeiro, em especial Bolsas e Câmbio, a partir do
anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia e da eleição
de Donald Trump nos Estados Unidos.
Diante desse cenário, nosso setor também acabou impactado.
Em 2015 tivemos uma queda de cerca de 6% no faturamento.
Para este ano, projetamos uma nova baixa, em torno de 1%. A
boa notícia é que, a considerar a opinião de alguns dos mais
gabaritados economistas do país, a recessão pode estar com
seus dias contados. Todos, sem exceção, acreditam em um
pequeno crescimento do PIB para 2017, entre 0,5% e 1,5%.
Entre os quais está o economista e ex-presidente do Banco
Central Affonso Celso Pastore, que esteve com os associados
em palestra promovida pela ANR no início do ano (veja texto
abaixo na Retrospectiva).
Trabalhamos intensamente ao longo de 2016 para tentar
minimizar o impacto econômico sobre os negócios do setor e
continuar a contribuir para o seu desenvolvimento. E tivemos
grandes conquistas. Uma das mais destacadas, no fim de
novembro, foi a aprovação do PLC 57/2010, que regulamenta as
gorjetas e o rateio de cobrança adicional sobre as despesas em
bares, restaurantes, hotéis e similares. Aprovada pela Comissão
de Assuntos Sociais do Senado Federal, a proposta segue agora
para a Câmara do Deputados.

Com foco no aprimoramento profissional, também firmamos
parceria com o Santander, por meio da Getnet, para oferecer
500 bolsas para cursos online de inglês e espanhol. Em paralelo,
realizamos ao longo do ano uma série de eventos sempre com foco
no crescimento do setor e na melhoria da qualificação profissional.
O Encovisas e o RestauraRH, criados pela ANR, estão consolidados
em seus segmentos como oportunidades únicas para discussão de
temas tão específicos. Na área jurídica, foi um longo e árduo trabalho na defesa de nossos associados, com muitas conquistas. Alguns
dos momentos mais marcantes deste ano nas atividades da ANR
estão registrados aqui, nesse último boletim de 2016.

A ANR teve participação decisiva na melhoria do texto, com
apoio de outras entidades. Entre as mudanças propostas pela
associação, podemos destacar a possibilidade de retenção de
33% do montante total das gorjetas pelas empresas tributadas
pelos regimes do Lucro Real ou Presumido para a cobertura dos
encargos trabalhistas e previdenciários (13 º, férias, FGTS e INSS).
Sem dúvida, um grande avanço.

Nada disso seria possível sem o apoio da nossa equipe, parceiros
e de toda a diretoria. Muito obrigado a todos. Agradeço, em especial, aos nossos associados, que fazem da ANR ano a ano uma
entidade ainda mais forte e representativa.

Ainda em Brasília, estreitamos o relacionamento com diversas
autoridades do novo Governo e das novas lideranças no
Congresso, entre as quais podemos destacar o encontro que
tivemos com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).
Em termos regionais, buscamos reunir a diretoria em encontros
com os candidatos à Prefeitura de São Paulo para discutir
propostas do setor, e estivemos com o então candidato João
Doria, ainda em agosto, quando ocupava a 4ª colocação nas
pesquisas de opinião.

É com essa mesma garra e obstinação que nos preparamos para
2017. Estamos prontos para batalhar por novas conquistas e esperamos poder contar mais uma vez com a parceria de todos vocês.

Boas festas e um 2017 de muitas realizações.
Abraços e uma boa leitura!

Cristiano Melles

retrospectiva 2016
co nju nt u r a

ECONOMISTA ADIANTOU OS EFEITOS DA CRISE

O economista Affonso Celso Pastore, ex-presidente do Banco
Central, analisou o cenário macroeconômico em palestra exclusiva
aos associados da ANR, em fevereiro, no Hotel Intercontinental,
que contou com transmissão ao vivo pela internet e apoio da
Getnet e da Coca-Cola FEMSA. As previsões de Pastore se confirmaram ao longo de 2016, principalmente por conta da recessão
econômica e do desemprego.
O economista também adiantou que o setor de alimentação não
sofreria tanto os efeitos diretos da crise, mas não estaria totalmente imune. Outra previsão foi sobre o possível recuo de até 4%
do PIB ao final desse ano. Segundo o relatório Focus do Banco
Central, de dezembro, o PIB pode fechar 2016 com retração de
3,48%, bem próximo do previsto por Pastore.
“A minha impressão é que o ciclo de queda do PIB termina no
final do ano. Mas ainda assim iremos encontrar comportamentos
diferentes no consumo, inclusive no setor de restaurantes, pois o
quadro geral da economia não é ainda de recuperação”, alertou.
Já para 2017, Pastore estimava um crescimento de 0,5%.

reciclagem

ANR INTEGRA COALIZÃO DE EMBALAGENS

Em fevereiro, a ANR anunciou sua entrada no grupo de
coalizão de embalagens, órgão criado e organizado pelo
CEMPRE - Compromisso Empresarial para a Reciclagem,
do qual também fazem parte as empresas associadas às
20 maiores entidades setoriais que geram embalagens não
perigosas. A adesão teve como objetivo auxiliar os associados
no atendimento das normas impostas pela Lei 12.305/10,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
e propõe a responsabilidade compartilhada dos geradores de
resíduos, incluindo fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes, além da destinação correta de embalagens secas
por meio de cooperativas de reciclagem.
A ANR também passou a atuar diretamente em negociações
com órgãos públicos na busca de regulamentações adequadas e
que impactem em uma redução de custos aos seus associados.

legislação

VITÓRIA DEFINITIVA NA LEI DO
FOIE GRAS

Após alguns embates judiciais por conta da lei que proibia a produção e comercialização de foie gras na cidade de São Paulo, a ANR
conquistou em fevereiro uma importante vitória junto ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em votação
unânime, o órgão, acatando a ação da ANR de 2015, alegou inconstitucionalidade da lei sancionada pelo prefeito Fernando Haddad.

legislação

LEI DOS BRINQUEDOS CAI EM FLORIANÓPOLIS

Outra vitória da ANR, em maio de 2016, trata da Lei n° 8.985,
de Florianópolis (SC), que proibia “a comercialização de lanche
acompanhado de brinde ou brinquedo de qualquer tipo”. A entidade impetrou mandado de segurança no Órgão Especial do
Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), que deu parecer favorável à causa.

Em decisão unânime, o Tribunal ratificou que o município não tem
competência para legislar sobre a matéria, reservada à União e aos
Estados. O texto da Lei considerava lanche “todo alimento vendido
como refeição rápida, comumente comercializado por grandes redes
de alimentação”. Com a decisão do TJ-SC, os estabelecimentos da
capital catarinense não poderão mais ser multados pelo Procon.

normas

COMPÊNDIO DE LEIS É MARCO PARA O SETOR

gerente geral de Alimentos da ANVISA, Denise Resende, e traz
cinco campos regulatórios: Instituto Nacional de Metrologia,
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), Corpo de Bombeiros, Secretaria
Nacional do Consumidor (Senacon) e Saúde (em especial as
normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA
– ligada ao Ministério da Saúde).

Após um árduo trabalho que exigiu a análise minuciosa de todas
as legislações que regem o setor de alimentação fora do lar no
Brasil, a ANR apresentou um Compêndio de Regulamentos
para os Serviços de Alimentação.
O material contém mais de sete mil páginas e representa um
marco para a entidade. O trabalho foi coordenado pela ex-

justiça

ANR DERRUBA LEI QUE PREVIA DESCONTO PARA CLIENTES
SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA

A ANR conquistou outro importante êxito em 2016 na justiça.
Uma das vitórias diz respeito à lei que previa desconto de 50%
para clientes submetidos à cirurgia bariátrica. A entidade alegou
inconstitucionalidade e teve as ações aceitas pelos Tribunais de
Justiça de São Paulo e Campo Grande (MS), em julho.

A ação movida pela entidade ressaltou que apenas a União pode
legislar sobre o tema e que ambas as leis afrontam os princípios
da livre iniciativa e da razoabilidade, criando ônus excessivo para
os empresários. A argumentação foi acatada pelo relator da ação,
Desembargador Ricardo Anafe, do Tribunal de Justiça de São
Paulo, e pelo relator do processo, Desembargador Vladimir Abreu
da Silva, de Campo Grande. As liminares conquistadas valem até
o julgamento final do mérito da ação.

Com essa conquista, o Governo de São Paulo e a Prefeitura de
Campo Grande estão proibidos de multar os estabelecimentos
que se recusarem a oferecer descontos para consumidores que
comprovarem a submissão à cirurgia bariátrica ou qualquer tipo
de procedimento similar.

Anteriormente, a ANR também derrubou projetos semelhantes
em Campinas e Americana, ambas no estado de São Paulo.

expansão

ANR AMPLIA ATUAÇÃO E
WORKSHOPS SÃO REALIZADOS EM
MAIS TRÊS ESTADOS

Com o objetivo de aproximar o setor regulatório de bares e restaurantes e manter a qualidade dos serviços na manipulação
dos alimentos, a ANR promoveu oito workshops exclusivos para
VISA’s. Os encontros regionais foram realizados nas cidades de
Porto Alegre (RS), Florianópolis e Blumenau (SC) e Curitiba (PR),
além de Osasco, Santo André e São Bernardo (SP).
Os resultados dos workshops foram apresentados durante o 5º
Encovisas. (veja matéria abaixo)

evento

ENCOVISAS ABORDA NORMAS TÉCNICAS E APRESENTA
RESULTADOS DOS WORKSHOPS DE VISA’s

O 5º Encovisas reuniu, em setembro, 180 pessoas, entre responsáveis técnicos, empresários e autoridades sanitárias de alimentos de diversas regiões do Brasil. Os principais temas abordados foram as ações de órgãos regulatórios e a apresentação
dos resultados dos workshops realizados junto as VISA’s.
A abertura contou com o vice-presidente da ANR, Sérgio Kuczynski, que reforçou a atuação da entidade. “A seleção desse
time de especialistas para discutir temas que vão além de normas e das próprias necessidades dos restaurantes, já que estamos falando de saúde pública, é uma prova de que os objetivos
de todos aqui presentes são bem similares. E mais do que isto,
são extremamente relevantes”, destacou.
A gerente-geral de alimentos da ANVISA, Thalita Antony de
Souza Lima, enfatizou que a atuação em conjunto com a ANR
é fundamental para o desenvolvimento de práticas em prol dos
setores. “Essa parceria com a ANR é muito produtiva. Precisamos do apoio de todos os setores para pleitear projetos junto
ao Congresso. Não existe mais essa ideia de órgão de governo
de um lado e setores do outro. Não podemos ser um entrave
no desenvolvimento econômico do país”, afirmou.
No painel sobre a área de competência dos órgãos reguladores,
o auditor fiscal do Ministério do Trabalho e Emprego, Gianfranco Pampalon, deu explicações detalhadas sobre a convenção
e o acordo coletivo, além de especificar as normas que devem
ser observadas dentro dos restaurantes. “O assunto é muito
importante, pois influencia nas empresas, define o piso salarial
e o fornecimento de refeição”, disse.

evento

RestauraRH DESTACA GESTÃO E RELAÇÃO COM MILLENNIALS

Voltado aos profissionais da área de recursos humanos, o
RestauraRH aconteceu em novembro, no Centro Brasileiro
Britânico, em São Paulo, e teve como foco a gestão de
pessoas, o futuro da geração Y e o corte de custos aliado à
retenção de talentos.

Sebrae, João Carlos Natal, enfatizou que o erro mais comum das
organizações é aliar a redução de custos ao corte de pessoal.
“É preciso pensar o RH como um investimento. O funcionário
não deve ser o primeiro a ser cortado, mas sim o primeiro a ser
treinado”, enfatizou.

“Como idealizadora do RestauraRH, a ANR e seus associados
esperam contribuir com o setor de Recursos Humanos das empresas
de alimentação fora do lar, que respondem hoje por mais de seis
milhões de empregos, sendo um dos segmentos que, mesmo com
a crise e com as adversidades dos últimos anos, mais movimenta a
economia”, disse o presidente da ANR, Cristiano Melles.

Já a diretora de RH e marketing do ManpowerGroup, Márcia
Almström, destacou no painel “O que buscam os millennials”,
que 35% da força de trabalho em 2020 será formada por jovens.
Esse público também busca o aprimoramento constante e está
mais aberto ao empreendedorismo e contratos temporários. “A
aprendizagem é o motor. A empresa pode ser a fomentadora desse
investimento. O desafio do gestor de RH é criar condições para
retê-los”, explicou.

Na palestra “A importância do RH em momentos de crise ou como
reduzir despesas e preservar bons funcionários”, o consultor do

jurÍdico

ANR ENTRA COM AÇÕES CONTRA A LEI DO SAL

Na Reunião Plenária de outubro, o consultor jurídico da ANR,
o advogado Carlos Augusto Pinto Dias, do escritório Dias e
Pamplona Advogados, informou aos associados que a entidade
entraria com ações contra as leis de Belo Horizonte (MG) e do
estado do Espírito Santo. O motivo é o mesmo: proibição de
colocação de recipientes e sachês de sal de cozinha nas mesas
e balcões de restaurantes e similares, exceto quando pedido
pelo consumidor.
De acordo com a lei nº 10.982, sancionada pelo prefeito Márcio
Lacerda e publicada no Diário Oficial do Município (DOM), os
estabelecimentos de Belo Horizonte estão proibidos de deixar
expostos recipientes com sal nas mesas e balcões. Bares, restaurantes, lanchonetes e similares da capital só podem oferecer aos
clientes sachês, e sempre após solicitação direta. Já no estado
do Espírito Santo, o sal é vetado pela lei nº 10.369/2015 sob pena
de multa de R$ 1,3 mil em caso de descumprimento da norma.

legislação

SENADO APROVA PROJETO DE LEI QUE
REGULAMENTA AS GORJETAS

Em 30 de novembro, a Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal aprovou o projeto de Lei n° 57/2010, que regulamenta
as gorjetas e o rateio de cobrança adicional sobre as despesas em
bares, restaurantes, hotéis e similares. A iniciativa representou
uma vitória para a ANR, que ao lado de outras entidades, pleiteava
sua regulamentação.
O projeto seguiu para a Câmara dos Deputados, onde deve ser
votado até o fim do 1º semestre de 2017.
O comunicado completo sobre o Projeto de Lei 57/2010 está disponível na área restrita do site da ANR: www.anrbrasil.com.br

imprensa

ANR NA MÍDIA

A ANR esteve presente em mais de 300 reportagens nos
principais veículos de comunicação, como Folha de S.Paulo,
Estadão, G1, UOL, Rádio CBN, entre outros.
Um dos destaques da exposição da ANR na mídia foi a entrevista
do presidente da entidade, Cristiano Melles, ao jornal Folha de
S.Paulo, na coluna Mercado Aberto, em setembro, em que ele
abordou as projeções de faturamento do setor para o ano.
A Lei do Foie Gras também gerou grande repercussão em
veículos como Estadão, G1 e Exame.
Na região Sul, a entidade foi mencionada em TVs como SBT e
Band, com matérias sobre os workshops com as VISA’s, realizados
nas cidades de Porto Alegre, Florianópolis e Blumenau.

balanço

anr 2016 em números

encontros
do ciclo de
debates

O ano também foi marcado pelos
encontros periódicos dos Grupos
de Trabalho (GT’s): GT-Tributário,
GT-RH, GT-Técnico Sanitário, GT-CoM, GT-Soluções Ambientais e
GT-TI. A ANR também promoveu 15
workshops com temas voltados para
gestão, práticas de higiene, estoques,
contratos, rotinas sanitárias, prevenção de acidentes, entre outros.

Com a consultoria jurídica do escritório Dias & Pamplona, a ANR enviou
43 informativos em 2016. A associação também participou ativamente
das negociações sindicais junto a
diversas entidades, entre as quais o
SINDIFAST e o SINTHORESP, mantendo assim seus associados informados sobre as principais questões
legais do setor.

O Ciclo de Debates ANR ganhou
três novos encontros: “Modelos de
financiamento para restaurantes”,
“Tecnologias aplicadas no mercado de food service norte-americano” e “Consumidores e Milleniuns:
o que influencia o comportamento do consumidor em restaurante”. Os eventos tiveram expressiva participação dos associados.

Confira os GT’s realizados em 2016
GT-Soluções Ambientais

3

GT-CoM

GT-TI

7

GT-RH

3

GT-Tributário

6

10

GT-TEC

11

FELIZ 2017!
A ANR deseja aos associados e parceiros Boas Festas,
com muita paz, saúde e realizações.
Informamos a todos que o próximo Boletim Informativo
voltará a ser enviado no dia 09 de janeiro.

www.anrbrasil.org.br
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