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Confeitaria cresce 3,6% em 2017

Novo curso online: Operador 
de Caixa

Franchising estima crescer 
mais em 2018

LEIA MAIS

A projeção da ABF para este ano é de um crescimento 
do faturamento do sistema de franchising entre 10% e 
11%. Em 2016 e 2017, as franquias tiveram um aumento 
de receita entre 8% e 9%. Como sempre acontece, o fast 
food deverá ser destaque entre os melhores desempe-
nhos em 2018. 

LEIA MAIS

O queijo canastra, considerado patrimônio cultural ima-
terial brasileiro, é produzido em sete municípios nas 
redondezas da Serra da Canastra. Feito de leite cru, o 
queijo exige dedicação integral e precisa ser fabricado 
logo após a ordenha. 

LEIA MAIS

Queijo canastra deixa a roça 
para ganhar o mundo

Padaria faz sucesso em NY 
com “croissant alienígena”

LEIA MAIS

Amplie o cardápio e aumente 
seu faturamento com café
Nos últimos anos, a tendência do café gelado invadiu as 
cafeterias, lanchonetes, padarias e restaurantes, caindo 
definitivamente no gosto dos consumidores e dos em-
presários, que encaram o verão como uma excelente 
estação e oportunidade para alavancar as vendas.

LEIA MAIS

LEIA MAIS

Curso online: Gestão de Custos 
para Eficiência Operacional
LEIA MAIS

Mercado de orgânicos cresce, 
mas enfrenta desafios
LEIA MAIS

https://globoplay.globo.com/v/6406566/
https://www.portaldofranchising.com.br/noticias/franquias-estimam-maior-faturamento-em-2018/
http://www.otempo.com.br/capa/economia/queijo-canastra-deixa-a-ro%25C3%25A7a-para-ganhar-o-mundo-1.1560007
https://exame.abril.com.br/pme/padaria-faz-sucesso-em-ny-com-croissant-alienigena/
http://blog.fispalfoodservice.com.br/cafe-gelado-amplie-o-cardapio/
http://www.eadmarciorodrigues.com.br/curso/74/-operador-de-caixa-treinamento-completo-operacional-
http://www.eadmarciorodrigues.com.br/curso/73/-gestao-de-custos-para-eficiencia-operacional-gerencial-
https://www.mundodomarketing.com.br/ultimas-noticias/37690/mercado-de-organicos-cresce-mas-enfrenta-desafios.html%3Fplatform%3Dhootsuite
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Finger food, tendência que alia 
praticidade e elegância

Poke se consagra como  prato 
típico do verão

Supermercado inova e cliente 
pode agendar horário de 
atendimento no caixa

Cafeteria de rua é tendência 
de negócio em Salvador

Cafeteria de Recife traz os 
sabores de Nova Iorque

Petite Amie chega a Brasília 
em março

As comidinhas em miniporções podem ser servidas de 
diversas maneiras, entre elas sobre bases como brus-
quetas, cestinhas e legumes, ou ainda enroladinhas, 
no palito ou em pequenas louças. Sobre a base, costu-
mam ser usados cremes ou molhos e, no topo, a guar-
nição, responsável pelo toque final da receita.

LEIA MAIS

O poke chegou ao Brasil no verão do ano passado, mas 
só recentemente o prato ganhou fôlego e, agora, tem to-
das as credenciais para se tornar a mania gastronômica 
da temporada. Nascido no Havaí, a receita original é feita 
com ingredientes herdados da gastronomia japonesa.

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS

LEIA MAIS LEIA MAIS

Clube de assinatura leva 
lanches saudáveis para 
empresas
O critério de seleção dos produtos leva em conta ali-
mentos que não possuem gorduras e tampouco aditi-
vos tóxicos como corantes sintético e conservantes.

LEIA MAIS

Padaria que completa anos 
em Campo Grande
Empresa continua no mesmo prédio que abriu as portas.

LEIA MAIS

Sorocaba ganha padaria com 
conceito oriental
Loja foi inaugurada no Pátio Cianê Shopping.

LEIA MAIS

http://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2018/01/finger-food-tendencia-que-alia-praticidade-e-elegancia.html
http://www.otempo.com.br/gastro/refrescante-poke-se-consagra-nesta-temporada-como-a-comida-do-ver%25C3%25A3o-1.1559911
http://www.atarde.uol.com.br/empregos/noticias/1925655-cafeteria-de-rua-e-nova-tendencia-de-negocio-em-salvador
http://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/programa/sabor-da-gente/2018/01/06/nova-york-em-recife-cafeteria-traz-os-sabores-da-big-apple-37588.php
https://www.metropoles.com/gastronomia/brasilia-ganha-cafeteria-especializada-em-brigadeiro-gourmet
https://www.bemparana.com.br/noticia/546174/supermercado-inova-e-cliente-pode-agendar-horario-de-atendimento-no-caixa
http://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2018/01/clube-de-assinatura-de-lanches-saudaveis-pode-ser-oferecido-como-beneficio-aos-funcionarios.html
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/padaria-que-completa-60-anos-no-centro-resistiu-a-incendio-e-abre-ate-no-feriado
http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/01/08/padaria-com-conceito-oriental-inaugura-no-patio-ciane-shopping/
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Self-service lidera negócios 
alimentícios de pequeno 
porte

Perdas dos supermercados 
diminuem em ano de crise

De acordo com uma pesquisa que foi realizada pelo 
Sebrae, seis em cada dez restaurantes de pequeno 
porte contemplam essa forma de atendimento. Ainda 
segundo os dados da organização, 61% trabalham com 
o self-service em algum período do dia, enquanto 47% 
atuam exclusivamente com essa modalidade.

LEIA MAIS

Frutas descascadas e cortadas 
estimulam o consumo
LEIA MAIS

Mercado de cerveja deve 
crescer com recuperação
LEIA MAIS

Comportamento de compra 
e perfil de consumo de 
alimentos dos Millennials
A análise mostrou que esta geração está exigindo ali-
mentos mais saudáveis   e frescos e gastando menos 
em alimentos em casa. Esse comportamento de com-
pra dos millennials pode ser comprovado pelo fato de 
que cerca de 60% dos produtos adquiridos por eles em 
supermercados, são naturais ou orgânicos.

LEIA MAIS

Os supermercados reduziram os índices de perdas, a 
fatia da receita que não entra em caixa por problemas 
operacionais, como vencimento de produtos e furtos, 
aponta a SBVC.

LEIA MAIS

Supermercados perdem R$ 
7 bilhões com comida jogada 
no lixo
A “quebra operacional” abocanha, ano após ano, uma 
fatia de 2% do faturamento bruto do setor.

LEIA MAIS

http://www.foodservicenews.com.br/lucros-na-balanca/
http://www.foodnewsoficial.com.br/gestao-e-mercado/frutas-descascadas/
https://exame.abril.com.br/economia/mercado-de-cerveja-deve-crescer-com-recuperacao-diz-banco/
http://www.foodnewsoficial.com.br/noticias-e-eventos/millennials-2/
https://sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/perdas-dos-supermercados-diminuem-em-ano-de-crise
http://www.portalamis.org.br/%3Fsecao%3Dnoticias%26id%3D3418
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Meio milhão de brasileiros 
vende comida na rua, diz 
pesquisa
Para enfrentar o desemprego que, segundo o IBGE, 
atinge 12,6 milhões de brasileiros, mais de meio mi-
lhão de pessoas estão vendendo comida nas ruas em 
busca do sustento de suas famílias. A informação é de 
um levantamento do IBGE divulgado pela Folha de São 
Paulo, que apresenta uma escandalosa progressão no 
número de ambulantes de alimentação.

LEIA MAIS

5 dicas para o pequeno 
negócio começar bem 2018
O início do ano geralmente é caracterizado por uma 
queda nas vendas até a época do carnaval. É preciso 
que o empreendedor cuide da manutenção do capital 
de giro, que consiste na reserva necessária para dar 
conta de despesas como manter os estoques e pagar 
fornecedores.

LEIA MAIS

6 dicas para as empresas 
começarem 2018 no azul
Fazer mais com menos é lei para quem quer crescer 
e isso pode ser traduzido em eficiência. Para alcançar 
isso, é preciso estar aberto aos novos recursos. A tec-
nologia é muito positiva neste sentido e tem ajudado 
os empreendedores a otimizarem suas operações, in-
dependente do tamanho.

LEIA MAIS

Novas regras do MEI 
começam a valer: entenda o 
que mudou
Empreendedores que faziam parte do Simples Nacio-
nal podem optar pelo MEI, que cobra tributos menores 
dos contribuintes.

LEIA MAIS

http://horadopovo.org.br/sem-emprego-meio-milhao-de-brasileiros-vendem-comida-nas-ruas/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/capital-de-giro-5-dicas-para-o-pequeno-negocio-comecar-bem-2018/122994/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/8-dicas-para-as-empresas-comecarem-2018-no-azul/122842/
http://www.infomoney.com.br//negocios/noticia/7191790/novas-regras-mei-comecam-valer-entenda-que-mudou

