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Primeira padaria drive 
thru do Sul de Santa 
Catarina
Um dos aspectos que mais marcam a rotina atual é a 
falta de tempo e o trânsito quase sempre carregado. 
Foi de olho na necessidade de rapidez e praticidade da 
entrega de alguns produtos básicos desse cotidiano, 
que nasceu a ideia da Sabor in Box. Já imaginou passar 
depois do trabalho pra comprar o pão e o café prontos, 
sem precisar descer do carro?

LEIA MAIS

Em fevereiro, Vitória 
sedia curso de Gestão na 
Panificação
LEIA MAIS

Curso EAD ensina como 
montar uma empresa de 
Panificação e Confeitaria
LEIA MAIS

Confeitaria no Paraná apre-
senta sobremesas inspiradas 
em pontos turísticos
Para homenagear a cidade e valorizar culturas é que 
surgiu a Confeitaria Curitibana, que carrega o nome da 
cidade por ser tão apaixonada por ela.  

LEIA MAIS

É sabido que a culinária francesa é muito rica e aprecia-
da em todo o mundo. Quando se trata de guloseimas, 
então, os franceses são quase imbatíveis com as ba-
guetes, os croissants, os macarons, entre outras recei-
tas tradicionais e saborosas. 

LEIA MAIS

Por que os franceses, 
apesar de comerem mui-
ta massa e muito doce, 
são menos obesos?

Um dos maiores chocolateiros 
e confeiteiros do Brasil, fará 
workshop em Curitiba
Diego Lozano já foi chefe de confeitaria do D.O.M., exe-
cutive pastry chef da belga Chocolate World e premia-
do diversas vezes por suas criações.  

LEIA MAIS

http://www.engeplus.com.br/noticia/gastronomia/2018/117872-v-deo-primeira-padaria-drive-thru-do-sul-do-estado-inaugura-em-criciuma/
http://marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1227
http://eadmarciorodrigues.com.br/curso/44/-como-montar-uma-empresa-de-panificacao-e-confeitaria
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/confeitaria-no-parana-apresenta-sobremesas-inspiradas-em-pontos-turisticos-de-curitiba/
https://www.revistaencontro.com.br/canal/atualidades/2018/01/por-que-os-franceses-nao-sao-obesos.html
http://paranashop.com.br/2018/01/diego-lozano-um-dos-maiores-chocolateiros-e-confeiteiros-do-brasil-fara-workshop-em-curitiba/
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GAP 800 Prática: produtivi-
dade e padronização em larga 
escala
Desenvolvido para aumentar a produtividade na 
panificação, alia no mesmo equipamento divisão, 
modelagem e distribuição nas melhores condições 
operacionais.

LEIA MAIS 

O Walmart vai dizer “bye-bye, 
Brazil”?

LEIA MAIS

CADE aprova compra da 
Itambé pelo grupo francês 
Lactalis
LEIA MAIS

McDonald’s amplia meta 
para usar embalagens de 
fontes renováveis
LEIA MAIS

Wickbold apresenta linha 
de pães com versão integral 
inédita
LEIA MAIS

M. Dias Branco compra 
Piraquê em acordo de R$ 
1,55 bi
LEIA MAIS

Um doce negócio

LEIA MAIS

Nescafé lança fra-
pês de chocolate e 
caramelo
Nescafé inaugura a categoria 
de pó para preparo de frapês 
com o lançamento de Nescafé 
Smoovlatté Chocotino e Nescafé 
Smoovlatté Chocomelo.

LEIA MAIS

Makro investe em projeto para 
Food Service 

LEIA MAIS

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1228
https://newtrade.com.br/varejo/o-walmart-vai-dizer-bye-bye-brazil/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/01/1954367-cade-aprova-compra-da-itambe-pelo-grupo-frances-lactalis.shtml
http://www.foodnewsoficial.com.br/noticias-e-eventos/embalagens-de-fontes-renovaveis/
http://www.foodservicenews.com.br/wickbold-apresenta-linha-de-paes-com-versao-integral-inedita/
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/01/29/m-dias-branco-compra-piraque-em-acordo-de-r-155-bi.htm?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=fb-uol&utm_content=geral
https://sebrae.ms/casos-de-sucesso/doce-negocio/
http://engarrafadormoderno.com.br/notas/nescafe-lanca-frapes-de-chocolate-e-caramelo
http://www.supervarejo.com.br/makro-investe-em-projeto-para-food-service/
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ECONOMIA

Veto ao Refis para pequenos 
negócios é inconstitucional
A pedido do Sebrae Nacional, o escritório de advoca-
cia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos 
Ayres Britto elaborou parecer jurídico sobre o projeto 
de recuperação fiscal, Refis, das micro e pequenas em-
presas. A conclusão do parecer de mais de 60 páginas 
atesta que o parcelamento das dívidas, com condições 
mais favoráveis, para os pequenos negócios está ga-
rantido pela Constituição e possui, inclusive, respaldo 
do entendimento da corte máxima brasileira..

LEIA MAIS

Abran apresenta novo 
modelo de rotulagem para 
orientar consumidor
De acordo com a Abran,  o Nutri-Score é a melhor al-
ternativa para a decisão de compra do consumidor. 
Segundo o porta-voz da Abran, doutor Carlos Alberto 
Nogueira de Almeida, esse seria o melhor modelo, pois 
é um aprimoramento dos modelos propostos.

LEIA MAIS

Você tem fome de quê?
Pela primeira vez na história da humanidade, o gasto 
médio das famílias com alimentação fora do ambiente 
doméstico, em relação ao total gasto com alimentação, 
ultrapassou os 50% em um país. Foi isto que se passou 
nos Estados Unidos em 2014. No Brasil, segundo da-
dos da Pesquisa de Orçamento Familiar de 2008/09, 
este gasto médio foi de 31,1%.

LEIA MAIS

Confiança dos MPEs ter-
mina janeiro com 54,6 
pontos, aponta SPC Brasil 
e CNDL
O Indicador de Confiança da MPE atingiu 54,6 pontos 
em janeiro, acima dos 51,1 pontos no último mês de 
dezembro, segundo dados do SPC Brasil e da CNDL. 
Pela quarta vez seguida, o resultado ficou acima dos 
50 pontos, indicando que o clima de otimismo tem pre-
valecido entre os entrevistados.

LEIA MAIS

SPED: suas mudanças e 
impactos em softwares 
de gestão empresarial
Ao longo dos anos, o meio fiscal brasileiro vem passan-
do por inúmeras mudanças e evoluções significativas. 
Para minimizar esses impactos burocráticos, adminis-
trar e atualizar de forma ágil e precisa as mais de 30 
novas regras tributárias editadas diariamente, a tec-
nologia tem se tornado cada vez mais vital.

LEIA MAIS

http://refisparaospequenos.com.br/
http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=385710
https://www.sul21.com.br/jornal/voce-tem-fome-de-que/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/confianca-dos-mpes-termina-janeiro-com-546-pontos-aponta-spc-brasil-e-cndl/123354/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/sped-suas-mudancas-e-impactos-em-softwares-de-gestao-empresarial/123341/
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5 conselhos para captar 
novos clientes segundo 
Cronoshare
A captação de clientes é um dos aspectos mais com-
plicados quando se tem um negócio. Não importa se 
está começando o business ou se já leva um tempo 
ativo no mercado.

LEIA MAIS

Jovem abre confeitaria de 
sucesso com apenas R$100
A culinária faz parte do dia a dia de muitas pessoas, e 
também pode ser aquela que resgata e dá um novo 
sentido para a vida. E foi assim que, entre panelas e 
sabores que, Sayonara Tozzi encontrou ânimo para 
seguir o próprio caminho. A ex-estudante de direito 
de 26 anos possui a confeitaria Je t’aime cookies, que 
mudou a sua rotina e seus planos de vida.

LEIA MAIS

Como administrar uma filial: 
11 dicas que você tem que 
conhecer
LEIA MAIS

Venda por chatbots: modismo 
ou a nova fase do varejo?
LEIA MAIS

Como inserir tendências de 
alimentos e bebidas no seu 
estabelecimento
LEIA MAIS

Quando o SAC pode ser a chave 
do seu melhor negócio
LEIA MAIS

5 passos para vender 
bem em períodos de baixo 
movimento
Não é de hoje que o comércio enfrenta fases de pou-
co movimento nas lojas, principalmente nas épocas do 
ano que não possuem nenhuma data comemorativa 
importante, como Natal, Dia dos Namorados e Dia das 
Mães. Para reverter o quadro e atrair mais vendas, é 
preciso ter um bom planejamento, além de investir em 
aspectos como qualidade do atendimento, marketing 
e ações promocionais.

LEIA MAIS

http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/5-conselhos-para-captar-novos-clientes-segundo-cronoshare/123362/
http://www.segs.com.br/demais/101471-jovem-abre-confeitaria-de-sucesso-com-apenas-r-100.html
http://blog.connectplug.com.br/como-administrar-uma-filial/?utm_source=facebook&utm_content=administrar-filial
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/venda-por-chatbots-modismo-ou-a-nova-fase-do-varejo/123361/
http://blog.fispalfoodservice.com.br/como-inserir-tendencias-de-alimentos-e-bebidas-no-seu-estabelecimento/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/quando-o-sac-pode-ser-a-chave-do-seu-melhor-negocio/123338/
http://www.administradores.com.br/noticias/negocios/5-passos-para-vender-bem-em-periodos-de-baixo-movimento/123352/

