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DESTAQUE

“ESTAmOS SAINDO DO fuNDO
DO pOçO”, DIz ECONOmISTA
RAuL VELLOSO

Especialista em contas públicas apontou,
ainda, aumento do PIB de 0,5% em 2017 e
2,5% em 2018; as afirmações foram feitas
durante palestra realizada pela Associação
Nacional de Restaurantes, com apoio da
Oracle Hospitality, na última terça-feira
(7), em São Paulo

Em palestra para associados da ANR na última terça-feira (7), o economista

3% em 2018. Na opinião do economista, esse índice sinaliza uma estabilidade

Raul Velloso deu uma boa notícia: depois de passar pela pior crise de sua
está voltando à normalidade e já começa seu caminho para cima”, disse.
Para o setor de alimentação fora do lar, a tendência de melhora também se
Cenários Prováveis para o Brasil em 2017/2018”, o encontro, que teve o apoio
da Oracle Hospitality, foi realizado no auditório do Hotel Meliá Jardim Europa,
em São Paulo, e teve abertura de Cristiano Melles, presidente da ANR.

disse o especialista em contas públicas.
Política
Raul Velloso aproveitou o encontro para contextualizar os participantes sobre a
atual situação política do país e sua relação com a economia. O especialista aborpassa por uma transformação que eu nunca achei que iria ocorrer. Isso veio para

Vellloso, que já atuou como secretário Nacional Adjunto e secretário para
pela Universidade Yale, nos Estados Unidos. Especialista em contas públicas,
foi membro do Conselho de Administração do BNDES, EMBRAER e IBGE.
sala cheia: evento contou com a participação de diversos associados da ANR

Paulo e O Globo.
guidos de contração no PIB. 2016 fechou com retração de 3,6% - apenas de
outubro a dezembro o encolhimento chegou à 0,9%. Somando os dois últimos
iniciada em 1948, foi a primeira vez que houve biênio com queda anual do PIB.
No ano passado, o economista Affonso Celso Pastore, ex-presidente do BC, foi
uma previsão bem próxima à realidade (queda de 4,2% ante os 3,6% do IBGE) e
estimativa de alta de 0,5% em 2017. Suas projeções foram feitas ainda na época

Velloso também acredita numa expansão de 0,5% neste ano, com maior
aquecimento no segundo semestre, apontando para um aumento entre 2,5% e

alberto lyra, diretor executivo da ANR, cristiano melles, presidente da ANR, raul velloso,
economista, e sebastian barrionuevo, gerente sênior da Oracle Hospitality, apoiadora do evento

LEI DAS GORJETAS

ANR ESCLARECE DÚVIDAS DOS ASSOCIADOS SOBRE GORJETAS
Encontro reuniu gestores e profissionais de bares e restaurantes para esclarecer as mudanças que
deverão vir com a nova lei que regulamenta a gratificação; devido à grande procura, novo seminário está
marcado para o dia 16, às 15h

Associados da ANR lotaram o auditório do edifício onde está situada a sede

Fotos: ANR | divulgação
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da entidade, em São Paulo, para o seminário que esclareceu dúvidas sobre
a lei que regulamenta a cobrança e a distribuição das gorjetas em bares,
restaurantes, hotéis e similares. Durante duas horas, o consultor jurídico da
ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, e a advogada Andrea Carolina da Cunha
diversas questões ligadas à nova legislação. O evento contou com a participação do presidente da ANR, Cristiano Melles, do diretor executivo Alberto

A lei foi aprovada no dia 21 de fevereiro pela Câmara dos Deputados e seguiu
para a sanção presidencial, o que deve ocorrer nos próximos dias. Após sanda União. A aprovação do texto contou com a participação da ANR e de outras
entidades do setor. O presidente da ANR, Cristiano Melles, participou nos últimos anos de diversas reuniões em Brasília, entre as quais com o presidente
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para tratar do assunto. A ANR considera

Consultor jurídico da ANR, carlos augusto Pinto dias: grande mudança está no conceito

a lei um marco histórico na relação entre empregados e empregadores.
O consultor jurídico da ANR, Carlos Augusto Pinto Dias, fez uma apresentação na qual esclareceu 28 questões relacionadas à aplicação da lei. Em razão
do enorme interesse, na próxima quinta-feira, dia 16, às 15h, a ANR realiza o

espontâneas ou cobradas como adicionais nas notas de despesas entregues
aos clientes (pré-contas).
Então, no fim das contas, o quE mudará?
carlos augusto: A grande mudança está no conceito que a nova legislação

presença envie e-mail para: comunicacao@anrbrasil.org.br. Na entrevista

pretendeu dar às gorjetas espontâneas, considerando-as como tais apenas

abaixo, seguem alguns dos principais destaques respondidos por ele.

aquelas que são efetivamente entregues diretamente pelos clientes aos empregados dos restaurantes e similares. Percebe-se que a nova legislação, ao
ser interpretada de forma sistemática, deixa de considerar como espontâneas as gorjetas que transitam pelo caixa da empresa, concedidas por meio
de cheques, cartões de crédito ou débito. Somente aquelas deixadas pelos
clientes em dinheiro diretamente aos empregados dos restaurantes e similares seriam consideradas espontâneas.
diantE dEssE quadro, qual sEria o mElhor ProcEdimEnto a
sEr adotado PElo rEstaurantE quE acEita chEquEs, cartõEs
dE crédito ou débito Para o rEcEbimEnto dE gorjEtas?
carlos augusto: Seguindo o que determina a nova legislação, o procedimento indicado para esse estabelecimento será o de efetivamente lançar

quais Encargos incidEm sobrE as gorjEtas E quE dEvEm sEr

nas notas de despesas (pré-contas) entregues aos seus clientes os valores

Pagos PElas EmPrEsas?

das gorjetas sugeridas, receber as quantias respectivas, administrá-las e pa-

carlos augusto Pinto dias: Sobre as gorjetas apenas devem ser calculados

gá-las aos seus empregados nos holerites.

e pagos o 13º salário, as férias com o terço constitucional, o FGTS e as contribuições previdenciárias. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho
espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado,
não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso-prévio, adicional
noturno, horas extras e repouso semanal remunerado”.

mas, ao sEguir EssE ProcEdimEnto, o rEstaurantE não sofrEria um EnormE aumEnto dE custos, Por conta dos Encargos incidEntEs sobrE as gorjEtas?
carlos augusto: Não tanto. A nova legislação permite às empresas reter
parte das gorjetas arrecadadas para custear os encargos trabalhistas (13º
salário e férias), fundiários (FGTS) e, conforme o seu regime tributário, pre-

a nova rEgulamEntação obriga os rEstaurantEs E similarEs

videnciários (INSS) incidentes sobre elas. Para as empresas enquadradas no

a cobrarEm as gorjEtas dE forma comPulsória nas notas

SIMPLES, isentas das contribuições previdenciárias sobre a folha, é permi-

dE dEsPEsas (Pré-contas)?

tida a retenção de até 20%. Já aquelas tributadas pelos regimes do Lucro

carlos augusto: Não, de forma alguma. As gorjetas poderão continuar a ser

Real ou Presumido podem reter até 33%.

rEsumindo
salário, férias com o tErço constitucional, fgts E

notas dE dEsPEsas (Pré-contas) E nas EntrEguEs aos

contribuiçõEs PrEvidEnciárias.

cliEntEs os valorEs das gorjEtas sugEridas, rEcEbEr
as quantias rEsPEctivas E Pagar nos holEritEs.

sErviço ou ofErEcidas EsPontanEamEntE PElos cliEntEs, intEgram a rEmunEração do EmPrEgado (não sErvEm dE basE dE cálculo aviso-Prévio, adicional notur-

fundiários (fgts) E, conformE o rEgimE tributário,

no, horas Extras E rEPouso sEmanal rEmunErado).

PrEvidEnciários (inss).

concEdidas Por mEio dE chEquEs, cartõEs dE crédito

dE até 20%. já aquElas tributadas PElos rEgimEs do

ou débito dEixam dE sEr considEradas EsPontânEas.

WORKSHOP

ANR OfERECE WORKSHOp SOBRE BOAS pRÁTICAS DE mANIpuLAçÃO DE ALImENTOS

Fotos: divulgação

ção, o manuseio e o armazenamento dos alimentos em bares, restaurantes e redes de alimentação, a Associação Nacional de Restaurantes (ANR)
realiza, no próximo dia 6 de abril (quinta-feira), a nova edição do workshop
Boas Práticas de Manipulação de Alimentos.
Conduzido pela consultora técnica da ANR, Eliana D. Alvarenga, o principal foco do curso está em apresentar aspectos importantes da higiene
para o trato com a comida, o que são as contaminações alimentares e as
formas de evitá-las, os sintomas da intoxicação alimentar e procedimentos
proibidos dentro do setor de alimentação.
Serão 8 horas de curso, com início previsto para às 8h e término às 17h.
O workshop será realizado na sede da entidade na Rua Pais de Araujo,
no Itaim, em São Paulo. As vagas estão abertas e as inscrições podem
ser realizadas pelo e-mail comunicacao@anrbrasil.org.br ou pelo telefone (11) 3083-1931.

www.anrbrasil.org.br
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