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Condições especiais ga-
rantem Páscoa mais doce
O comércio aposta agora nos preparativos para a Pás-
coa, uma das principais datas para o comércio brasileiro. 
Para impulsionar as vendas, as redes varejistas ofere-
cem novas formas de parcelamentos e descontos. Nes-
te ano, a expectativa é que as vendas de ovos de Pás-
coa registrem alta de 4% a 5%.

LEIA MAIS

Caravana Propan 2018 
chega à capital mineira
LEIA MAIS

Oportunidade: PUCRS ofe-
rece pós-graduação online e 
inédita em gastronomia
LEIA MAIS

Seven Boys lança pão com ins-
piração francesa e realça sabor 
com fermentação natural
LEIA MAIS

Pão, macarrão, biscoito, bolo e diversos outros ali-
mentos são fontes de carboidrato, nutriente que deve 
fazer parte da alimentação diária pela sua eficiência 
em fornecer a energia necessária aos processos me-
tabólicos, responsáveis pela manutenção da saúde. 
Mas você sabia que existem carboidratos simples e 
complexos, que variam de acordo com o preparo dos 
alimentos? Saiba como fazer a escolha certa.

LEIA MAIS

Dos tradicionais aos 
mais elaborados

Belo Horizonte sedia lançamento 
do Cadastur, programa que irá  
aquecer o turismo em 2018 
LEIA MAIS

A Copa do Mundo 2018 vem 
aí! Prepare sua empresa para 
entrar com tudo em campo.

LEIA MAIS

http://www.tnh1.com.br/noticias/noticias-detalhe/economia/supermercados-parcelam-venda-de-ovos-de-pascoa/?cHash=f19761de1357ea7ba7d0350b2798da9d
http://marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1230
http://www.antenacritica.com.br/noticia/1775/2018/02/26/pucrs-oferece-pos-graduacao-online-e-inedita-em-gastronomia
https://revistanews.com.br/2018/02/28/seven-boys-lanca-pao-com-inspiracao-francesa-e-fermentacao-natural/
https://revistanews.com.br/2018/02/24/carboidratos-simples-e-complexo-qual-a-diferenca/
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?id=191101
https://newtrade.com.br/varejo/copa-do-mundo-vem-ai-prepare-sua-empresa/
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Como inovar no varejo para 
conquistar consumidores
Diante de um mercado em transformação, grandes 
redes varejistas investem em soluções tecnológicas 
para facilitar a vida dos clientes. “Vivemos uma 
revolução. A conveniência é mais poderosa do que o 
preço”, afirma o consultor de varejo Fred Rocha.

LEIA MAIS 

Modelo drive thru é a nova 
aposta da panificação
Com a correria comum do dia-a-dia, ir à padaria, às vezes, 
requer um pouco mais de planejamento. É preciso pen-
sar em onde estacionar, no tempo gasto e outros detal-
hes. Foi pensando nisso que as amigas biólogas Débora 
Carvalho, Thadia Alves e o administrador Murilo Veiga 
levaram para Cuiabá a franquia da ‘pão-to-go’, primeira 
padaria drive thru do Brasil, com lojas em diversos esta-
dos e até mesmo em Portugal. A ideia é que os clientes 
possam comprar qualquer produto sem sair do carro.

LEIA MAIS

Burger King quer comprar Do-
mino’s Pizza e declara razão  
surpreendente
LEIA MAIS

Para não perder a hora: 
mercado adota o uso de sino 
para alertar clientes sobre 
fornada de pão quentinho
Para facilitar a comunicação com seus clientes, um 
mercado de Umuarama adotou uma técnica diferen-
ciada para anunciar uma nova fornada.

LEIA MAIS

Conheça cinco tendências em 
vendas para 2018
LEIA MAIS

Sete dicas para se tornar um 
profissional mais proativo
LEIA MAIS

Pão sem glúten: conheça al-
gumas  opções existentes

LEIA MAIS

Cuiabá estuda implantação de 
padaria artesanal
LEIA MAIS

Desvende como a Inteligência 
Artificial chegou com tudo para 
otimizar sua área de compras
LEIA MAIS

https://exame.abril.com.br/tecnologia/inovacao-e-a-arma-do-varejo-para-conquistar-consumidores/
http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=14929&noticia=nova-padaria-e-conveniencia-em-cuiaba-oferece-venda-de-produtos-em-drive-thru
https://conteudo.startse.com.br/corporate/felipe/burger-king-quer-comprar-dominos-pizza-e-razao-e-surpreendente-corporate-startup-innovation/
http://www.obemdito.com.br/noticias-umuarama/mercado-adota-sino-para-alertar-clientes-sobre-fornada-de-pao/15836/
http://www.administradores.com.br/noticias/marketing/5-tendencias-em-vendas-para-2018/123774/
http://www.administradores.com.br/noticias/carreira/7-dicas-para-se-tornar-um-profissional-mais-proativo/123710/
https://blog.onemarket.com.br/doenca-celiaca/pao-sem-gluten-conheca-algumas-opcoes/
http://www.folhamax.com.br/cultura/cuiaba-estuda-implantacao-de-padaria-artesanal/156116
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/desvende-como-a-inteligencia-artificial-pode-otimizar-a-area-de-compras/123697/
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Novo restaurante combina 
Minas e Bahia em uma 
casinha de ar interiorano
É entusiasmante acompanhar o crescimento do traba-
lho de Manuelle Ferraz, chef que está imprimindo, aos 
poucos, a filosofia de utilizar ingredientes do norte de 
Minas e dar-lhes um acabamento delicado, inserindo 
novos componentes aos demais feitos de sua cozinha. 
A ideia é mesclar os sabores e temperos de cada esta-
do para alcançar novos e diferentes sabores. 

LEIA MAIS

Culinária brasileira chega 
ao mundo dos games
A empresa inglesa Rare, que desenvolve jogos para vi-
deogame, dedicou um dia de culinária da comida bra-
sileira aos desenvolvedores do jogo Sea of Thieve. No 
cardápio, que contou com churrasco e o famoso arroz 
brasileilro, o destaque foi a presença do pão de queijo.

LEIA MAIS

Consumo familiar  volta a 
crescer após dois anos
Após dois anos apertando o cinto, o consumo das fa-
mílias cresceu em 2017 e contribuiu para a alta de 1,0% 
do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Apesar de o 
avanço dos gastos não chegar nem perto dos patama-
res de anos anteriores, a alta de 1,0% no ano passado 
mostra que os brasileiros estão voltando a comprar, 
ainda que de forma cautelosa. 

LEIA MAIS

Conheça 8 celulares que foram 
destaque da maior feira de 
tecnologia móvel do mundo
A Mobile World Congress (MWC), a maior feira de tec-
nologia móvel do mundo, foi o palco do lançamento de 
mais de 20 celulares, desde os tops Galaxy S9 e Zen-
fone 5. Confira os 8 celulares que marcaram o evento 
realizado em Barcelona, na Espanha:

LEIA MAIS

Grupo Pão de Áçucar premia 
consumidores fieis

LEIA MAIS

O Grupo Pão de Açúcar lançou uma nova funcionalidade 
para seu programa de fidelidade, o Meu Desconto. Para 
incentivar o consumidor a concentrar suas compras 
no grupo, a varejista oferecerá prêmios, como vouch-
er de cosméticos ou táxi. Em vez de acumular pontos 
com compras, o novo benefício oferece produtos a par-
tir dos aplicativos Pão de Açúcar Mais ou Clube Extra

http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2018/02/1957818-novo-restaurante-combina-minas-e-bahia-em-uma-casinha-de-ar-interiorano.shtml
http://www.comboinfinito.com.br/principal/sea-of-thieves-chefe-da-rare-promove-jogo-com-a-culinaria-brasileira/
https://g1.globo.com/economia/noticia/consumo-das-familias-volta-a-crescer-apos-2-anos-e-puxa-recuperacao-da-economia-em-2017.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/conheca-8-celulares-que-foram-destaque-da-maior-feira-de-tecnologia-movel-do-mundo.ghtml
https://exame.abril.com.br/negocios/pao-de-acucar-lanca-programa-que-da-premios-se-voce-comprar-mais/
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Superação: de usuária de 
crack a dona de confeitaria
A biografia da confeiteira Desirée Mendes seria um 
drama de reviravoltas. O texto poderia começar com 
uma cena de 11 de janeiro deste ano, uma segunda-
feira ensolarada na cracolândia. Vestida com um aven-
tal e uma touca branca, ela caminhava pela região onde 
passou boa parte de sua vida e onde, agora, vai abrir 
seu próprio negócio. 

LEIA MAIS

Para vender mais e melhor: 
entenda o funil de vendas do 
início ao fim
LEIA MAIS

Pensar na estratégia ou 
continuar na operação?
LEIA MAIS

Apresentação é tudo! Sai-
ba conquistar seus clientes 
com uma boa proposta
Após os primeiros contatos com o cliente, chega a hora 
de elaborar a proposta comercial e negociar. Essa eta-
pa é essencial para conquistar o cliente e garantir a 
venda dos serviços e produtos oferecidos.

LEIA MAIS

Novos hábitos de consumo  
transformam empreendedores 
e geram oportunidades!
LEIA MAIS

Ações de incentivo geram 
lucro para as empresas
LEIA MAIS

Panificadora comunitária em 
prol da renda familiar
Inauguração de panificadora comunitária promete ge-
rar pelo menos 20 oportunidades de trabalho para fa-
mílias de baixa  renda.

LEIA MAIS

Nova moda agita o mercado 
da alimentação

LEIA MAIS

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43164221
https://sebrae.ms/mercado-e-vendas/funil-de-vendas/
https://endeavor.org.br/tatico-ao-estrategico-como-se-preparar-para-diferentes-fases-seu-negocio/
https://sebrae.ms/plano-de-negocios/conquiste-na-proposta/
http://www.foodnewsoficial.com.br/mercado/habitos-de-consumo/
https://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/como-acoes-de-incentivo-e-motivacao-podem-garantir-alta-performance-e-lucro-para-as-empresas/123734/
http://www.agencia.ac.gov.br/governo-inaugura-panificadora-comunitaria-no-bairro-sobral-nesta-quarta/
http://www.bbc.com/portuguese/vert-cap-43205758

