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Empresário do ramo de ali-
mentação, participe desta 
pesquisa do Sebrae
Quais as dificuldades de se comprar alimentos direta-
mente dos produtores rurais de pequeno porte? Como 
melhorar a relação entre esses produtores e as empre-
sas do ramo de alimentação, incluindo padarias? Estas 
e outras questões serão respondidas pelo Sebrae Na-
cional, a partir de pesquisa online. Você, empresário do 
ramo, está convidado a contribuir com este importante 
levantamento. Clique no link a seguir e participe.

LEIA MAIS

Encontro Líderes do Varejo será 
realizado pela Amis em maio

LEIA MAIS

São José dos Campos recebe 
aula show de aprimoramento na 
tecnologia de panificação
LEIA MAIS

Padaria itinerante faz su-
cesso em feiras pelo país
LEIA MAIS

Um dos grandes desafios das padarias é o congela-
mento, que merece um cuidado especial em seu plane-
jamento e execução. Geralmente, a massa é fabricada 
no local, mas congelada e transportada até a padaria, 
para só então ser levada ao forno, o que pode impac-
tar negativamente na produção. E foi pensando nisso, 
pesquisadores desenvolveram uma película protetora.

LEIA MAIS

UFC cria película protetora 
para massas de pães

Brasil está na final da Copa do 
Mundo de Confeitaria, que será 
disputada em Lyon, na França

LEIA MAIS

FIEMG, Sebrae e  ITPC promo-
vem palestra sobre os desafios 
do setor em Patos de Minas

LEIA MAIS

https://pt.surveymonkey.com/r/cadeia_produtiva_alimentacao
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1239
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1240
https://www.folhadelondrina.com.br/cidades/paes-fresquinhos-todos-os-dias-1004608.html
https://www.opovo.com.br/noticias/curiosidades/2018/04/desenvolvida-pelicula-protetora-para-massas-de-paes.html
https://oglobo.globo.com/rio/carioca-uma-das-finalistas-da-copa-do-mundo-de-confeitaria-22598801
http://www7.fiemg.com.br/regionais/alto-paranaiba/noticias/detalhe/desafios-e-oportunidades-para-a-panificacao-sao-temas-de-palestra
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Folhas de Acetato: entenda 
como utilizá-la nos bolos
Aparentemente, ela é uma simples folha transparente 
rígida, porém, sua função nos bolos é, basicamente, 
ajudar a estruturar as camadas de massa e recheio de 
uma montagem alta, impedindo que vazem para os la-
dos e produzindo um acabamento perfeito.

LEIA MAIS 

Produtos 100% integrais ainda 
são desafio para o Brasil
A lei que regulamenta o setor é de 1969 e, origi-
nalmente, exigia um mínimo de 50% de base inte-
gral na formulação de produtos considerados in-
tegrais. Porém, essa lei foi alterada no ano 2000, 
havendo um retrocesso na transparência junto ao 
consumidor, pois é excluída a anterior exigência de 
um produto possuir um percentual mínimo de ingredi-
ente original para ser considerado integral. Desta for-
ma, apenas pode conter  um único ingrediente  integral.

LEIA MAIS

Via Varejo lança serviço para re-
serva pela internet e pagamen-
to em loja fisíca 
LEIA MAIS

Confeitaria monta tortas na 
hora ao gosto do cliente
Novo negócio possiilita a escolha dos recheios e acom-
panhamento do processo de produção. A novidade 
servirá como entrada no setor de franquias. “A gente 
testou o modelo de negócio com a matriz. Começamos 
a montar um plano de expansão com uma consultoria 
especializada em formatação de franquias”. 

LEIA MAIS

Empresa de Minas Gerais é 
eleita a Startup do ano pelo 
Prêmio ABCOMM
LEIA MAIS

Grupo Pão de Açúcar busca 
empresas do varejo brasileiro 
para aceleração econômica
LEIA MAIS

Rede Popular de supermer-
cados traz novo formato

LEIA MAIS

Quatro mudanças necessárias 
na indústria de alimentos 
LEIA MAIS

Como indústria e varejo podem 
crescer de forma sustentável
LEIA MAIS

https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/folha-de-acetato-descubra-como-utiliza-la-nos-bolos,c3f00e9761751e2c7a102277a3136513algihrfw.html
http://maringa.odiario.com/esportes/2018/04/mercado-de-alimentacao-saudavel-consumidor-brasileiro-ainda-relata-dificuldade-na-busca-por-produtos-100-integrais/2484546/
https://moneytimes.com.br/via-varejo-lanca-servico-para-reserva-pela-internet-e-pagamento-em-loja-fisica/
http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2018/04/ge/noticias/622019-confeitaria-que-monta-torta-na-hora-ao-gosto-do-cliente-abre-no-iguatemi.html
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/empresa-mineira-de-empreendedorismo-e-eleita-startup-do-ano-pelo-premio-abcomm/
https://www.dci.com.br/empreendedorismo/grupo-p-o-de-acucar-busca-quatro-startups-de-varejo-para-acelerac-o-1.700556
https://veja.abril.com.br/economia/rede-popular-de-supermercado-lanca-novo-formato-no-brasil/
https://epocanegocios.globo.com/Inspiracao/Vida/noticia/2018/04/quatro-mudancas-necessarias-na-industria-de-alimentos-segundo-sra-inovadeira.html
https://www.istoedinheiro.com.br/como-industria-e-varejo-podem-crescer-de-forma-sustentavel/


16/04/2018 a 20/04/2018 CLIPPING
CONSUMO

ECONOMIA

Duelo: Burger King lança 
sobremesas com calda de 
avelã e cutuca MC Donald’s
A guerra entre os fast-foods ganhou mais um capítulo. 
Dois dias após o anúncio de que o McDonald’s também 
terá refil de refrigerante, o Burger preparou uma doce 
provocação. Trata-se da Choco Nut “raiz”, uma alusão 
nada sutil à parceria da concorrente com a Nutella. A 
calda de avelã do Burger King foi desenvolvida espe-
cialmente para o lançamento, que agitou  o mercado.

LEIA MAIS

Inspirada em personagens 
de Star Wars, doceria serve 
ingredientes secretos
O doce pode ser só mais um, mas com o sabor do Dark 
Vader, a brincadeira fica especial. Essa é a proposta de 
uma doceria que está chamando a atenção da galera 
pelo sabor e pela criatividade.

LEIA MAIS

Veja 12 tendências criati-
vas para investir em 2018
Saber escolher a área de atuação e elaborar o plano de 
negócios é fundamental para o sucesso na economia. 
O Sebrae elaborou um estudo que aponta 12 áreas pro-
missoras para investir. Vale destacar que cerca de 11,7 
mil empresas foram abertas no ano passado no Espíri-
to Santo. Boa parte dos empresários acredita que esse 
é o caminho para escapar da instabilidade do mercado.

LEIA MAIS

Quem vai levar a Nutry? 
O navegador Amyr Klink salvou a paranaense Nutri-
mental da falência nos anos 1990. Para se alimentar em 
suas viagens, ele pediu para que ela desenvolvesse um 
alimento leve para suas longas jornadas. Hoje, a marca 
detêm 21,2% desse mercado, quase o dobro da gigante 
suíça Nestlé, segundo a consultoria internacional Eu-
romonitor. Essa liderança, porém, não tem ajudado a 
companhia a respirar: ela foi colocada à venda.

LEIA MAIS

Quatro mudanças previstas 
para a indústria de alimentos

LEIA MAIS

Até bem pouco tempo atrás, a maior parte das pessoas 
confundia grandes marcas com alta qualidade. O princi-
pal objetivo de uma indústria de alimentos era ser grande 
o suficiente para poder bancar publicidade. Chegando aí, 
estava feita. Criava a imagem de grande empresa e isso 
bastava.   Porém, o mercado sofreu grandes mudanças, 
e as marcas precisam se reinventar pela sobrevivência.

https://vejasp.abril.com.br/comida-bebida/burger-king-calda-avela/
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/com-nomes-de-personagens-de-star-wars-doceria-serve-ingredientes-secretos
https://www.gazetaonline.com.br/conteudo_patrocinado/2018/04/12-tendencias-de-negocios-para-2018-1014127790.html
https://www.istoedinheiro.com.br/quem-vai-levar-a-nutry/
http://felipevieira.com.br/site/quatro-mudancas-importantes-na-industria-de-alimentos/
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Tendência “Tall Cake” chega ao 
Brasil com seus bolos altos
Aposta da confeitaria internacional, o bolo mais longilí-
neo permite maior aproveitamento artístico das late-
rais do bolo, transformando-o em uma tela em branco 
para artistas do mundo culinário. Tal técnica consiste 
na sobreposição de dois bolos comuns, deixando-o 
mais alto e estreito. Sua cobertura varia entre  butter-
cream ou ganache de chocolate.

 LEIA MAIS

Cake designer número 1 no 
Brasil ministra cursos em 
Emmenthal, na Suíça
LEIA MAIS

Metade das vagas de emprego 
geradas até o final do ano virão 
do empreendedorismo
LEIA MAIS

Demitido aos 56 anos, ele 
decidiu empreender e hoje 
fatura R$ 15 milhões
Ele perdeu o emprego num momento da vida em que 
é difícil voltar ao mercado, mas resolveu o problema 
criando um negócio milionário. Porém, ele soube fazer 
dos limões uma bela limonada. 

LEIA MAIS

Conheça dez dicas importantes 
para quem está começando a 
empreender no Brasil
LEIA MAIS

Mitos do empreendedoris-
mo: como identificá-los
LEIA MAIS

Bolo de melão e café tecno-
lógico fazem sucesso em SP
Apostando em ingredientes e sabores inspirados na 
culinária japonesa, empresa se destaca no mercado e 
revela seu diferencial.

LEIA MAIS

Negócios promissores: saiba 
como retorno da fermentação 
natural irá aquecer o mercado

LEIA MAIS

https://www.bemparana.com.br/blog/comerecurtir/post/opera-dolce-traz-a-tendencia-dos-bolos-altos-a-curitiba
https://www.namidia.net.br/cake-designer-numero-1o-do-brasil-ministra-cursos-na-suica/
https://chicoterra.com/2018/04/18/empreendedorismo-deve-gerar-metade-das-vagas-de-trabalho-em-2018/
https://exame.abril.com.br/pme/demitido-aos-56-anos-ele-decidiu-empreender-e-hoje-fatura-r-15-milhoes/
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/empreendedorismo-no-brasil-10-dicas-valiosas-para-quem-esta-comecando-a-empreender/124490/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/4-principais-mitos-sobre-empreendedores-a-serem-extirpados/108227/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2018/04/cafe-asiatico-faz-sucesso-em-sp-com-cafe-tecnologico-e-bolo-de-melao.html
https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/04/6-tendencias-em-negocios-da-alimentacao-para-ficar-de-olho.html

