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Padeiros artesanais par-
ticipam de evento em SP
A segunda edição do Pão com Pão, evento beneficente 
que reúne chefs e especialistas em panificação, con-
tará com workshops e, também, comercialização de 
diversos pães artesanais e sanduíches. E, mais uma 
vez, toda renda será revertida para o tratamento de 
crianças e adolescentes com câncer. 

LEIA MAIS

Caravana Propan chega em 
maio ao Triângulo Mineiro, 
na cidade de Uberaba
 LEIA MAIS

Conheça todos os temas li-
gados à Metodologia Propan 
no 31º Congrepan
LEIA MAIS

Encontro ‘Líderes do Varejo’ 
reunirá supermercadistas no 
Norte de Minas
LEIA MAIS

Se é fim de tarde em Minas Gerais, o cheiro de pão 
de queijo no forno ultrapassa os muros das casas. Ao 
lado do café, o quitute dourado, crocante por fora e 
puxa-puxa por dentro, parece candidato a patrimô-
nio da humanidade. Porém, transpor outros muros 
não é tão simples. A Forno de Minas e a Maricota, 
relevantes marcas do produto, têm apenas 7% e 5%, 
respectivamente, de seu faturamento em exporta-
ção. Hoje, o Ministério da Indústria é o responsável 
por contabilizar a exportação de itens de padaria.

LEIA MAIS

Pão de queijo ainda luta 
para chegar além-mar

Varejo aposta em melhor Dia 
das Mães em três anos
LEIA MAIS

O pão volta às origens

LEIA MAIS

https://www.revistamenu.com.br/2018/04/30/chefs-e-padeiros-artesanais-participam-de-evento-beneficente-em-sp/
http://www.cdluberaba.com.br/momento-atual-da-panificacao-sera-tema-de-palestra/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1243
http://portalamis.org.br/?secao=noticias&id=3700
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/04/pao-de-queijo-luta-para-conquistar-estrangeiro.shtml
http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/economia/pernambuco/noticia/2018/05/03/varejo-aposta-em-melhor-dia-das-maes-em-3-anos-337806.php
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/46,52/2018/04/29/interna_gastro,750296/o-pao-volta-as-origens.shtml
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PRODUTOS E EMPRESAS

Padarias investem em sopas 
para aproveitar o frio
A queda de temperatura para esta época do ano pode 
ser um ótimo investimento, desde que se aposte nos 
produtos adequados. Diversos endereços já estão 
preparados para o outono/inverno, incluindo padarias 
que oferecem buffet de sopa no jantar.

LEIA MAIS 

Mercado movido pela saudade 
movimenta economia LEIA MAIS

“Apenas administrar com efi-
ciência já não basta”, afirma Le-
mann, homem mais rico do país
LEIA MAIS

Qual o forno ideal para assar 
massas em uma pizzaria?
O ramo de pizzarias é um dos mais estáveis do país. 
Segundo pesquisa feita pela Apuesp, todos os dias são 
consumidas mais de 1 milhão de pizzas em todo o ter-
ritório nacional. O segmento fatura aproximadamente 
R$ 22 bilhões ao ano, e mais de 36 mil pizzarias estão 
em funcionamento no Brasil.

LEIA MAIS

Vendas nos supermercados 
sobem mais de 12% em Março, 
segundo a Abras
LEIA MAIS

“Querida, encolhi as lojas!” é a 
atual versão do varejo digital
LEIA MAIS

Porque é uma má notícia que 
a indústria se aproveite do 
boom vegano?

LEIA MAIS

Conheça a confeitaria que irá 
preparar o casamento real
LEIA MAIS

Subway decide mudar logotipo, 
cardápio e preço para ganhar 
espaço no mercado
LEIA MAIS

https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2500385/padarias-investem-em-sopas-2/
https://www.folhadelondrina.com.br/economia/mercado-movido-pela-saudade-1005972.html
https://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2018/05/lemann-diz-que-e-um-dinossauro-apavorado-mas-que-luta-para-se-reinventar.html
http://www.newsrondonia.com.br/noticias/primeiro+negocio+tipos+de+forno+para+pizzaria/109974
http://forbes.uol.com.br/last/2018/05/vendas-nos-supermercados-sobem-mais-de-12-em-marco/
http://www.mercadoeconsumo.com.br/2018/04/30/querida-encolhi-as-lojas/
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/04/24/ciencia/1524564407_811902.html
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bolo-do-casamento-de-harry-e-meghan-pode-custar-ate-r-16-mil/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/05/02/internas_economia,750624/subway-muda-logotipo-cardapio-e-preco-para-ganhar-espaco-no-mercado.shtml
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CONSUMO

Produtos personalizados para 
consumidores seletos
Quem tem restrições alimentares tem cada vez mais 
opções de espaços que oferecem produtos de quali-
dade. Desde pizzarias até confeitarias. “O maior desejo 
das pessoas com restrições é se reunir com os amigos, 
pedir uma sobremesa ou comer um lanchinho  e não se 
sentir mal”, conta a empresária Flávia Retamal. A jo-
vem é a proprietária da Lola Li, cafeteria com a propos-
ta de trazer ao público, em um cardápio enxuto, doces 
100% livres do glúten e da proteína do leite. Esse mer-
cado não para de crescer e tem atraído investimentos 
de muitos empresários pelo país.

 LEIA MAIS

Você sabe como é feita a pasta 
americana da confeitaria? 
A pasta americana é um item culinário utilizado para 
a cobertura de bolos e doces. Ela é responsável pelo 
acabamento de produtos, deixando-os com uma apa-
rência adequada e criativa, permitindo várias finaliza-
ções com um sabor neutro para a receita.

LEIA MAIS

Rastreio de orgânicos: marcas 
optam por agricultor local
Para garantir a devida origem e pureza de alimentos 
classificados como orgânicos, redes varejistas têm 
elevado o esforço no monitoramento do trajeto que 
o produto percorre até as gôndolas e, para isso, prio-
rizam mais negócios com produtores locais. Redes 
como Carrefour e Pão de Açúcar apostam no discur-
so a favor da saudabilidade alimentícia.

 LEIA MAIS

Concurso indicará melhor pão 
francês da Grande Aracaju
Quem fabrica o melhor pão francês da Grande Aracaju? 
A campanha que busca avaliar o item mais consumido 
no café da manhã dos sergipanos chega à sua quarta 
edição buscando reconhecer mais uma vez o talento 
dos panificadores e melhorar a qualidade do produto 
comercializado nos estabelecimentos. 

LEIA MAIS

O SEO antigo está morto, vida 
longa ao SEO moderno

LEIA MAIS

https://www.bemparana.com.br/blog/comerecurtir/post/confeitaria-lola-li-inaugura-com-produtos-100-sem-gluten-e-sem-proteina-do-leite
https://www.drcurioso.com.br/noticia/culinaria-como-e-feita-a-pasta-americana/
https://www.dci.com.br/comercio/supermercados-optam-por-agricultor-local-para-rastrear-melhor-organicos-1.703036
http://www.infonet.com.br/noticias/economia/ler.asp?id=213432
http://adnews.com.br/internet/o-seo-antigo-esta-morto-vida-longa-ao-seo-moderno.html
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EMPREENDEDORISMO

Empresários que começaram 
fazendo pães em casa abrem 
padaria em Balneário Camboriú
Eles conquistaram os clientes fazendo pães com fer-
mentação natural e buscando inspirações francesas. 
Do sistema de assinatura de pães, vieram os convites 
para participar de eventos, feiras e, logo, para abrir a 
padaria, que hoje já conta com mais de 40 funcionários 
para dar conta dos pedidos.  

LEIA MAIS

Empreender por necessidade, 
talento ou gosto por desafios
de mercado?
LEIA MAIS

Descubra as seis principais 
falhas no empreendedorismo 
e saiba com evitá-las
LEIA MAIS

Sebrae-SP lança primeira fa-
culdade voltada para compe-
tências empreendedoras
Cada vez mais forte no país, o empreendedorismo tem 
se tornado carreira para milhares de brasileiros. Ser 
dono do seu próprio negócio não é mais visto como 
uma necessidade, mas sim como profissão.

 LEIA MAIS

Agenda: veja 25 eventos para 
empreendedores que aconte-
cem no mês de maio
LEIA MAIS

Não adianta querer abrir uma 
padaria e não saber fazer pão, 
ponha as mãos na massa!
LEIA MAIS

Conheça os principais ensi-
namentos para empreender
Antes de lançar-se ao mundo dos negócios, é preci-
so compreender que uma empresa requer conhe-
cimentos jurídicos, de contabilidade, de informática 
e etc. Portanto, conheça todas as fases do negócio.                 
LEIA MAIS

Casal abandona emprego para 
investir em doces caprichados

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/empresarios-que-comecaram-fazendo-paes-em-casa-abrem-padaria-de-sucesso-em-balneario-camboriu.ghtml
http://www.contabeis.com.br/artigos/4684/empreendedorismo-necessidade-ou-talento/
https://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/6-falhas-para-evitar-ao-empreender/110174/
https://vejasp.abril.com.br/cidades/negocios-do-futuro/
https://exame.abril.com.br/pme/20-eventos-para-empreendedores-que-acontecem-em-maio/
http://economia.estadao.com.br/blogs/sua-oportunidade/nao-adianta-querer-abrir-uma-padaria-e-nao-saber-fazer-pao/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/empreendedorismo-empresario-lista-5-cursos-e-principais-ensinamentos,2b918f21e8623f813c053fa912ce0ba5tent2whg.html
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/casal-larga-emprego-para-abrir-confeitaria-com-doces-caprichados-na-periferia

