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Recife sedia a 72° Conven-
ção da ABIP em 2018
A 72° Convenção da Abip foi um verdadeiro sucesso em 
Recife. A pauta incluiu a discussão de assuntos relacio-
nados às entidades de panificação nacional, bem como 
momentos de interação e a eleição do Pão Oficial do 
Evento. Confira alguns destaques.

LEIA MAIS

Metodologia Propan: Curso 
Completo em agosto
LEIA MAIS

A Caravana Propan não para! 
Chegou a vez de Sete Lagoas 
conferir o melhor do setor!
LEIA MAIS

Grupo Pão de Açúcar terá mer-
cados para atender classes B e 
C ainda neste ano
LEIA MAIS

As padarias mudaram muito nos últimos anos, e algu-
mas passaram por uma transformação tão grande na 
busca por diferenciação que algumas delas simples-
mente deixaram de ser padarias. Essa mudança,  se-
gundo o crítico, leva empreendimentos a se tornarem 
redes com a necessidade de expansão, deixando, às 
vezes, a experiência do cliente em segundo plano.

LEIA MAIS

Qual a experiência do 
cliente ao ir à sua pa-
daria hoje?

Congrepan 2018: congresso 
está cada vez mais próximo 
e terá novidades 
LEIA MAIS

Pão das Minas lança pães de 
queijo temáticos da Copa do 
Mundo FIFA 2018

LEIA MAIS

https://www.facebook.com/abipanificacao/videos/1032740096893931/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1248
https://oglobo.globo.com/economia/grupo-pao-de-acucar-tera-mercados-para-atender-classes-e-c-1-22776304
https://exame.abril.com.br/blog/relacionamento-antes-do-marketing/experiencia-do-cliente-falar-e-mais-facil-do-que-fazer/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1249
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/pao-das-minas-lanca-paes-de-queijo-tematicos-da-copa-do-mundo
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Pão francês deve subir até 3 
R$ em Rondonópolis
Os moradores que tem o hábito de todas as manhãs 
comprarem o tradicional pão francês devem se preparar 
para o reajuste que irá acontecer nos próximos dias. O 
quilo do pão que hoje está sendo comercializado entre 
R$ 11,99 e R$ 15,99 deve aumentar em até R$ 3. 

LEIA MAIS 

Fenadoce entra no clima da 
Copa do Mundo 2018
O clima de Copa do Mundo chegou até mes-
mo à Feira Nacional do Doce (Fenadoce), que é re-
alizada em Pelotas, no Sul do Rio Grande do Sul. 
O quindim, tradicionalmente amarelo, à base de ovos e 
coco ralado, ganhou também a cor verde, em referên-
cia à seleção brasileira. O camafeu, normalmente 
branco, devido ao glacê que cobre as nozes que vão 
dentro, também ficou verde e amarelo. Já o beiji-
nho de coco homenageia o país sede da Copa, a Rússia.

LEIA MAIS

Montenegro recebe pela pri-
meira vez o Festival de Churros 
em food trucks
LEIA MAIS

Cobertura de de buttercrea nos 
bolos toma o lugar da pasta 
americana na confeitaria
Uma nova tendência chegou ao mundo da confeitaria. 
As versões que levam coberturas de buttercream pas-
saram a ser procuradas após a divulgação do bolo de 
casamento de Meghan Markle e Harry.

LEIA MAIS

Copa Brasileira de Pizza tem 
início no Pará. 
LEIA MAIS

13º Festival Gastronômico de 
Inverno aquece vendas em SP
LEIA MAIS

Festa do Maior Pé de Mole-
que do Mundo produz doce 
com 23 metros em MG

LEIA MAIS

Premiada hamburgueria de 
Nova Iorque chega ao Brasil 
LEIA MAIS

Workshop dá dicas de como 
amassar e cozer pão regional 
resgatando as tradições
LEIA MAIS

https://www.agoramt.com.br/2018/06/quilo-do-pao-frances-deve-subir-em-ate-r-3-em-padarias-de-rondonopolis/
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/fenadoce-entra-no-clima-da-copa-do-mundo-e-ganha-docinhos-tematicos-para-selecoes.ghtml
https://agoranors.com/noticia/economia/acao-empresarial/2018/06/montenegro-recebe-pela-primeira-vez-o-festival-de-churros-nesse-final-de-semana-62132.html
https://glamurama.uol.com.br/cobertura-de-buttercream-nos-bolos-de-casamento-toma-o-lugar-da-pasta-americana-a-tendencia/
https://g1.globo.com/pa/para/e-do-para/noticia/confira-receitas-de-pizzas-que-combinam-com-copa.ghtml
http://cartacampinas.com.br/2018/06/13o-festival-gastronomico-de-inverno-de-sousas-e-j-egidio-traz-culinaria-de-varios-paises/
https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/festa-do-maior-pe-de-moleque-do-mundo-produz-doce-com-mais-de-23-metros-em-mg.ghtml
https://www.sopacultural.com/burger-joint-faz-sua-estreia-no-norteshopping-no-mes-do-hamburguer/
http://www.sulinformacao.pt/2018/06/loule-criativo-ensina-a-fazer-pao-e-passeia-pelo-campo/
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Tendência da confeitaria 
para colorir as festas, bolo 
parece que ganhou bordado
Quando o assunto é decoração, agradar os clientes 
nem sempre é tarefa das mais fáceis. E para se aventu-
rar pelos gostos do público, despertar memórias afeti-
vas pode ser uma ótima pedida. Recriando a tradição 
dos bordados, uma nova tendência tem feito sucesso 
pelo país. A técnica consiste em utilizar cores e traços 
em formas de linhas e desenhos.

LEIA MAIS

Confeitaria recria ícones 
da arquitetura em açúcar
Além da visita e da compra de lembranças, os turistas 
e curitibanos podem desfrutar outra forma de apreciar 
e degustar ícones da arquitetura da capital paranaen-
se. Para homenagear a cidade, uma confeitaria elabo-
rou um menu com três símbolos da cidade. 

LEIA MAIS

Harald faz lançamentos na 
Fispal Food Service 2018 e 
surpreende público
Líder no mercado de coberturas de chocolate, a Harald 
destaca vários lançamentos na Fispal Food Service 
2018. Como novidade desta edição, a empresa apre-
sentou seus produtos desenvolvidos para os segmen-
tos de Confeitaria, Sorveteria, Panificação e Pizzaria, 
como a linha de recheios de frutas elaborada com fru-
tas naturais para a finalização de bolos.

LEIA MAIS

Conheça a deliciosa e centená-
ria arte das doceiras de Goiás
A luta para manter a tradição é o motor das mulheres 
do  lugar, batendo de frente com a tendência de padro-
nização alimentar, que faz os produtos industrializados 
dominarem a mesa no Brasil. A briga não é fácil, pois a 
indústria alimentícia do Brasil está em alta. De acordo 
com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o se-
tor prevê alta de 3% em 2018 – crescimento maior do 
que o Produto Interno Bruto (PIB) do país.

 LEIA MAIS

Afinal, você sabe armazenar
produtos congelados?

LEIA MAIS

Os alimentos perecíveis crus ou prontos para o consumo 
devem ser mantidos durante o transporte em suas tem-
peraturas específicas. Vale lembrar que os termômetros 
devem estar em perfeitas condições. Extrapolar o tem-
po máximo de congelamento para consumo pode causar 
perdas e danos  na indústria da panificação e também 
em outros setores  mais específicos. Fique atento!

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/novidade-da-confeitaria-para-colorir-as-festas-bolo-parece-que-ganhou-bordado
https://www.gazetadopovo.com.br/haus/estilo-cultura/confeitaria-curitibana-transforma-icones-arquitetura-curitiba-doces-incriveis/
https://www.segs.com.br/demais/120418-harald-apresenta-diversos-lancamentos-na-fispal-food-service-2018
https://www.metropoles.com/gastronomia/conheca-a-deliciosa-e-centenaria-arte-das-doceiras-da-cidade-de-goias
https://www.segs.com.br/demais/120455-alimentos-pereciveis-que-necessitam-baixas-temperaturas-podem-ser-divididos-em-dois-grupos-resfriados-e-congelados
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Franquias criam produtos  e 
realizam ações para vendas
A Copa do Mundo da Rússia já começou, e muitas em-
presas estão se movimentando para aproveitar a eu-
foria e aumentar suas vendas. De olho nisso, redes de 
franquias decidiram inovar durante o campeonato, lan-
çando produtos e criando ações de marketing com o 
público animado para o início da Copa. A dica é utilizar o 
produto trabalhado para atrair os clientes.

LEIA MAIS

Prêmio apresenta “histórias 
fantásticas de empreendedo-
res e inspira iniciantes 
LEIA MAIS

Empreendedorismo: é possí-
vel mesmo alcançar sucesso 
aos 30 anos?
LEIA MAIS

Empreendedorismo Femini-
no cresce com transição de 
carreiras do mercado
A taxa de empreendimentos iniciados no país oscila 
entre 47% e 54% para homens e mulheres. Em 2016, 
a taxa foi de 48,5% para homens e 51,5 % para mulhe-
res”, afirma pesquisas realizadas.

LEIA MAIS

“Trabalhamos juntos, e conse-
quentemente temos sucesso”, 
diz proprietária da Fifi Doces
LEIA MAIS

Startup cria padaria do fu-
turo e projeta novidades 
LEIA MAIS

Vai empreender? Aprenda 
quatro dicas da confeitaria
Há quem diga que confeitaria é uma das partes mais 
difíceis da gastronomia. Afinal, são necessários preci-
são e muita técnica na hora de preparar sobremesas.
LEIA MAIS

Os 10 setores e negócios que 
mais bombam no Brasil

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/06/copa-do-mundo-franquias-criam-produtos-e-realizam-acoes-para-aumentar-vendas.html
https://www.dinheirovivo.pt/empresas/ey-premio-mostra-historias-fantasticas-de-empreendedorismo/
https://www.bemparana.com.br/blog/peoplesa/post/empreendedorismo.e.possivel.alcan%C3%A7ar.sucesso
https://www.terra.com.br/noticias/dino/empreendedorismo-feminino-cresce-e-representa-mais-de-50-mulheres-que-fazem-transicao-de-carreira,149b9e2d6b95c6f54d4914ff21aca8176ceq08ys.html
http://www.panoramamercantil.com.br/trabalhamos-juntos-e-consequentemente-temos-sucesso-fifi-turkie-criadora-da-marca-fifi-doces/
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2018/03/startup-cria-padaria-do-futuro.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=post
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/4-dicas-de-confeitaria-que-irao-facilitar-a-sua-vida,e9e8f33163ac359e06f50b41e3562a74wyymqtm6.html
https://revistapegn.globo.com/MEI/noticia/2018/06/os-10-setores-e-negocios-que-mais-bombam-no-brasil.html

