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Empreendedores chegam 
a dobrar renda na Páscoa
A Páscoa é a data comemorativa mais importante do 
ano para quem trabalha com chocolate. O faturamen-
to dos pequenos e médios negócios em muitos casos 
chega a dobrar, e os empreendedores se preparam com 
meses de antecedência para atender à demanda por 
ovos e outros doces!

LEIA MAIS

Caravana Propan chega 
a BH
LEIA MAIS

Curso de panificação para 
adolescentes está com ins-
crições abertas
LEIA MAIS

Comida de balcão: Conheça 
restaurantes que seguem a 
tendência
LEIA MAIS

No País, além do poder aquisitivo ainda baixo da popu-
lação, que não consegue consumir produtos mais so-
fisticados, como aqueles feitos a partir do grão duro, 
nos últimos anos a matéria-prima para as massas em 
geral, como pães, bolos e macarrão, tem sofrido um 
ataque constante. O vilão? O glúten, uma associação de 
duas proteínas presentes no grão e que pode provocar 
alergias. Mas isso, estatisticamente, em apenas 1% da 
população. 

LEIA MAIS

O senhor pão de cada 
dia

Região metropolitana de BH terá 
25 food trucks com patrocínio do 
governo de Minas
LEIA MAIS

App ajuda a evitar desperdício 
de comida por meio de rede 
colaborativa

LEIA MAIS

http://atarde.uol.com.br/empregos/noticias/1936851-empreendedores-chegam-a-dobrar-renda-na-pascoa
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1230
https://www.jornalcidade.net/rio-claro/curso-de-panificacao-para-adolescentes-esta-com-inscricoes-abertas/49310
http://df.divirtasemais.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/02/23/noticia_gastronomia,159811/restaurantes-para-comer-no-balcao.shtml
https://www.dinheirorural.com.br/o-senhor-pao-de-cada-dia/
http://www.otempo.com.br/hotsites/aparte/regi%C3%A3o-metropolitana-de-bh-ter%C3%A1-25-food-trucks-com-patroc%C3%ADnio-do-governo-de-minas-1.1575462
https://www.tecmundo.com.br/software/127325-app-ajuda-evitar-desperdicio-comida-meio-rede-colaborativa.htm
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PRODUTOS E EMPRESAS

Por que tem tanta farinha de 
trigo diferente no mercado?
Uma rodada por alguns empórios e supermercados da 
cidade na última semana rendeu mais de 40 tipos de 
farinha de trigo, entre marcas nacionais e importadas. 
O aumento da oferta nas prateleiras da capital já vinha 
suscitando a nossa curiosidade.

LEIA MAIS 

A história de sucesso do 
Verdemar LEIA MAIS

Bairro da Juventude recebe con-
sulado japonês para assinatura 
de convênio
LEIA MAIS

Emulzint lança pré-mistura 
de Bolo de Doce de Leite 
para incrementar as vendas 
das padarias e confeitarias
Com o intuito de oferecer um novo produto que traz a 
lembrança das receitas dos livros das mães, tias e avós, 
a Emulzint, lança no mercado a inovadora pré-mistura.

LEIA MAIS

Em 2017, padarias mineiras 
doam 87 toneladas de pães
LEIA MAIS

Padaria Basilicata recebe re-
conhecimento internacional
LEIA MAIS

Nestlé lança primeiros pro-
dutos orgânicos no Brasil

LEIA MAIS

Varejo apresenta crescimento 
de 1,3% em janeiro
LEIA MAIS

Fogo de Chão é vendida para 
empresa de investimentos dos 
EUA
LEIA MAIS

http://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,por-que-tem-tanta-farinha-de-trigo-diferente-no-mercado,70001683085
https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2018/02/com-25-anos-de-existencia-verdemar-e-um-fenomeno-do-varejo-brasileiro.html
https://www.forquilhinhanoticias.com.br/bairro-juventude-recebe-consulado-japones-para-assinatura-convenio/
http://www.guiagphr.com.br/novidadesMercadoDetalhe.asp?iid=21100
http://www.segs.com.br/demais/103984-em-2017-padarias-mineiras-doam-87-toneladas-de-paes-para-beneficiarios-do-programa-mesa-minas.html
https://revistanews.com.br/2018/02/22/padaria-basilicata-recebe-reconhecimento-internacional/
https://g1.globo.com/economia/noticia/nestle-lanca-primeiros-produtos-organicos-no-brasil.ghtml
https://sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/varejo-apresenta-crescimento-de-13-em-janeiro
https://g1.globo.com/economia/noticia/fogo-de-chao-e-vendida-por-us-560-milhoes-para-empresa-de-investimentos-dos-eua.ghtml
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CONSUMO

ECONOMIA

Perspectiva de alta no 
consumo alimenta aposta 
de investidores no varejo
O consumo das famílias será a grande alavanca da eco-
nomia em 2018 e irá responder por quase a totalidade 
do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de cer-
ca de 3%, esperado para o ano. Com base nesse cená-
rio, crescem as apostas em ações ligadas ao setor, em 
especial varejistas, que ainda têm grande potencial de 
valorização.

LEIA MAIS

Mudança de hábito abala 
gigantes dos alimentos
Fabricantes de bebidas açucaradas e alimentos in-
dustrializados estão sofrendo para elevar as vendas, 
diante de consumidores mais conscientes sobre saúde 
e preços, o que os força a reduzir custos para elevar lu-
cros e buscar aquisições para melhorar os resultados.

LEIA MAIS

Cadastro positivo é bem 
aceito
Entre as 15 medidas propostas pelo governo federal 
para fortalecer a economia brasileira, consideradas pe-
los especialistas insuficientes para alavancar o cres-
cimento econômico, está o cadastro positivo. Para o 
responsável pelo laboratório de produção legislativa 
do Centro Universitário da Newton Paiva, a ideia é boa, 
já que coloca em evidência os bons pagadores.

LEIA MAIS

Nutricionista Gabriela Ghedini 
apresenta os benefícios em 
reduzir o sal na alimentação
O sódio é um mineral importante que ajuda no equilí-
brio do corpo e é usado em receitas para realçar o sa-
bor dos alimentos. Ele é considerado um vilão na saúde 
porque, quando consumido em excesso, pode causar 
doenças e dificultar o funcionamento dos rins.

LEIA MAIS

Inflação nos supermercados 
avança 0,98% em janeiro

LEIA MAIS

https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/02/perspectiva-de-alta-no-consumo-alimenta-aposta-de-investidores-no-varejo.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/02/mudanca-de-habito-abala-gigantes-dos-alimentos.shtml
http://www.otempo.com.br/capa/economia/cadastro-positivo-%C3%A9-bem-aceito-1.1576613
http://www.segs.com.br/saude/104105-nutricionista-gabriela-ghedini-apresenta-os-beneficios-em-reduzir-o-sal-na-alimentacao.html
https://sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/inflacao-nos-supermercados-avanca-098-em-janeiro


CLIPPING 19/02/2018 a 23/02/2018

EMPREENDEDORISMO

Planejamento estratégico 
para pequenas empresas
É um processo utilizado em grandes e pequenas em-
presas na consolidação e no crescimento de um ne-
gócio. Por meio dessa ferramenta, são determinadas 
metas e ações, pontos fortes e fracos da organização. 
No momento de abrir uma empresa, esse planejamen-
to pode ser executado por meio da elaboração de um 
Plano de Negócios.

LEIA MAIS

Pergunte ao especialista: 
como montar um restaurante 
por quilo
LEIA MAIS

6 dicas para investir em 
capacitação para sua equipe
LEIA MAIS

Como evitar que seus me-
lhores funcionários peçam 
demissão
Encontrar e atrair talentos para montar uma equipe 
inovadora é uma tarefa que os gestores dizem ser cada 
dia mais difícil. Desafio superado, surge um segundo. 
Como manter essas pessoas na empresa? 

LEIA MAIS

Futuro do varejo vai além da 
tecnologia: é preciso ser huma-
no, criativo e customizado
LEIA MAIS

O que diferencia os em-
preendedores brasileiros
LEIA MAIS

Como transformar um pro-
fissional técnico em gestor?
Quando falamos de contratação de pessoal, um dos 
desafios das empresas é fazer o processo de recruta-
mento e seleção de forma estratégica.

LEIA MAIS

Sucesso testado e aprovado, 
mas não franqueado

LEIA MAIS

http://blog.sebrae-sc.com.br/planejamento-estrategico-pequenas-empresas/
http://digital.fispalfoodservice.com.br/pergunte-ao-especialista-como-montar-um-restaurante-por-quilo/
http://digital.fispalfoodservice.com.br/6-dicas-para-investir-em-capacitacao-para-sua-equipe/
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/02/como-evitar-que-seus-melhores-funcionarios-pecam-demissao.html
https://sm.com.br/detalhe/ultimas-noticias/futuro-do-varejo-vai-alem-da-tecnologia-e-preciso-ser-humano-criativo-e-customizado
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/02/o-que-diferencia-os-empreendedores-brasileiros-segundo-professor-de-stanford.html
https://sebrae.ms/gestao-de-pessoas/transformar-profissional-tecnico-em-gestor/
https://sebrae.ms/casos-de-sucesso/aprovado-mas-nao-franqueado/

