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Congrepan ainda está 
com incrições abertas
A 31º edição do CONGREPAN (Congresso Brasileiro da 
Indústria de Panificação e Confeitaria) terá uma progra-
mação de alta relevância, que reunirá os grandes nomes 
do setor em Florianopólis. O evento, que acontecerá 
dos dias 26 a 30 de setembro, ainda está com inscri-
ções abertas e pacotes que incluem toda família.

LEIA MAIS

Agenda: Rio Capital receberá 
Caravana Propan no mês de 
agosto! Programe-se!
LEIA MAIS

Reta final: Curso Completo 
Metodologia Propan ainda 
está com inscrições abertas
LEIA MAIS

FIPAN movimenta cerca de 
R$ 1 bilhão em negócios
São Paulo se transformou na capital brasileira dos pães 
e dos bolos. A feira internacional em São Paulo girou 
um R$ 1 bilhão em negócios. “Nós temos o almoço na 
padaria, temos o happy hour da tarde, temos a pizza e 
temos até a sopa da madrugada. Então, há necessidade 
de se reinventar, ter novos produtos na padaria”, explica 
Antero Pereira, presidente do Sindicato da Panificação. 
LEIA MAIS

Ao entrar na padaria , o cheiro de pão saindo do forno já 
deixa o ambiente super convidativo. Além disso, a de-
coração é encantadora e realmente lembra um serviço 
de bordo. O grande diferencial é o processo de fermen-
tação dos pães, que garante maciez e sabor para as 
massas, além de diversas opções de cafés, bolos, doces 
e salgados artesanais. 

LEIA MAIS

Padaria temática em São 
Luís proporciona experiên-
cia do serviço de bordo

Grupo Pão de Açúcar registra 
lucro líquido de R$ 526 mi-
lhões no Brasil
Com forte evolução na receita do atacarejo e aceleração 
das vendas em todas as bandeiras da divisão de 
multivarejo, o Grupo Pão de Açúcar teve lucro líquido 
consolidado de 526 milhões de reais no segundo 
trimestre, um resultado quase cinco vezes maior que o 
apurado no mesmo período de 2017. 

LEIA MAIS

https://congrepan.com.br/eventos/evento/31o-congrepan-congresso-brasileiro-da-industria-de-panificacao-e-confeitaria/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1256
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/07/feira-internacional-do-pao-em-sp-espera-gerar-r-1-bilhao-em-negocios.html
https://vocegastro.oimparcial.com.br/provamos/2018/07/padaria-aeromoca-sao-luis/
https://veja.abril.com.br/economia/grupo-pao-de-acucar-registra-lucro-liquido-de-r-526-milhoes/


23/07/2018 a 27/07/2018CLIPPING
PRODUTOS E EMPRESAS

Conheça a CEPAM, a maior 
padaria da América Latina
São Paulo tem muitas padarias, de pequenos 
estabelecimentos à construções imensas. O nome 
Cepam é uma homenagem ao Colégio Professor 
Américo de Moura, onde estudaram seus quatro 
fundadores. Em 1968 a padaria foi inaugurada; na 
época, modesta, era uma loja de 60 metros quadrados.

LEIA MAIS 

Revista Veja Comer & Pães 
elege melhores pães do Rio

LEIA MAIS

“Festival Fartura: Comidas do 
Brasil” chega a São Paulo, em 
sua 3ª edição
LEIA MAIS

Alimentação saudável: mer-
cado cresce no Brasil
Segundo a agência de pesquisas Euromonitor Interna-
cional, até 2021 o mercado de alimentação saudável no 
Brasil deve crescer 4,41% anualmente. O crescimento 
do setor de bebidas e alimentos saudáveis está tão em 
evidência que, só no ano de 2016, por exemplo, foram 
movimentados cerca de R$ 93,6 bilhões em vendas.
LEIA MAIS

Custos elevam preço do pão 
nosso de cada dia, que fica 
mais caro em Rondonópolis
LEIA MAIS

Mais de 60 expositores par- 
ticipam do 3º Festival do Cho- 
colate em Cuiabá
LEIA MAIS

Magnolia Bakery – a famosa 
doceria americana – vai abrir 
no Brasil

LEIA MAIS

Oficina em Juiz de Fora (MG) 
ensina receita tradicional do 
pão alemão
LEIA MAIS

Padaria online: pães frescos 
e comodidade em casa
Saborear um pão artesanal feito com capricho e es-
mero não requer mais muito esforço nem interminá-
veis caminhadas pela cidade em busca de um local que 
venda tais iguarias. Sites como o da padaria Beth Ba-
kery facilitam o encontro entre cliente e produto, e nele 
é possível encomendar itens conforme a disponibilida-
de semanal do cardápio na loja online da micropadaria.
LEIA MAIS

http://www.destakjornal.com.br/sao-paulo-city/detalhe/a-maior-padaria-de-sao-paulo
https://vejario.abril.com.br/cidades/comer-beber-2018-2019-comidinhas-paes/
http://www.tudorondonia.com.br/noticias/chef-diogo-sabiao-representara-rondonia-no-festival-fartura-comidas-do-brasil,18355.shtml
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-de-alimentacao-saudavel-cresce-sensivelmente-no-brasil/
https://www.agoramt.com.br/2018/07/342270/
http://www.rdnews.com.br/cultura/conteudos/102785
https://blogs.ne10.uol.com.br/social1/2018/07/25/magnolia-bakery-a-famosa-doceria-americana-vai-abrir-no-brasil/
https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2018/07/26/oficina-em-juiz-de-fora-ensina-receita-tradicional-do-pao-alemao.ghtml
https://www.agoravale.com.br/noticias/ciencia-e-tecnologia/servicos-e-produtos-diferentes-e-interessantes-que-voce-pode-pedir-online
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Chef’s de Manaus revelam 
os principais segredos para 
o tão sonhado bolo perfeito
Presente em aniversários, casamentos ou em uma 
simples comemoração, o bolo é a atração principal de 
uma mesa de doces. Em Manaus, chefs e confeiteiras 
entregam os segredos para produzir um bolo perfeito, 
com truques de mestre, além de falarem sobre seus 
sabores favoritos e outras dicas. 

LEIA MAIS

Doce de leite argentino é estrela 
em receitas autorais em vários 
restaurantes pernambucanos
Na confeitaria, o doce de leite pode ser usado como 
recheio, cobertura ou para dar sabor às massas. Todo 
pernambucano é chegado a um doce. O paladar açu-
carado da gastronomia local acolheu de bom grado o 
doce de leite, iguaria de origem argentina.

LEIA MAIS

Conheça a empresa gaúcha 
que fornecerá pães para o 
Hard Rock de Gramado
A padaria Sweez, de Caxias do Sul, quer colocar fermen-
to nos negócios. Para isso, acaba de tirar do forno parce-
ria com o Hard Rock Cafe de Gramado, aberto ao público 
neste mês. O acordo prevê que a empresa caxiense for-
neça os pães para os lanches da marca americana. 

LEIA MAIS

Saiba como montar um mix 
de produtos ideal para co-
meçar um padaria
Afinal, como escolher um mix de produtos e decidir o 
que disponibilizar para o meu público? Essa é uma dú-
vida recorrente de empresários no segmento da pa-
nificação. A gestão de produtos e de equipamentos é 
parte importante do sucesso da sua padaria.

LEIA MAIS

Dia do Biscoito é celebrado nas 
confeitarias do país
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados 
aponta que este alimento está presente em 99,7% dos 
lares. Versões mais elaboradas também ganharam ao 
público em novas receitas.

LEIA MAIS

https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/os-segredos-para-preparar-um-bolo-perfeito-em-casa
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/gastro/2018/07/26/interna_gastro,758409/doce-de-leite-e-estrela-de-receitas-autorais-de-varios-restaurantes-pe.shtml
https://gauchazh.clicrbs.com.br/colunistas/marta-sfredo/noticia/2018/07/conheca-a-empresa-gaucha-que-fornecera-paes-para-o-hard-rock-de-gramado-cjk1hsgqw018l01qcwk8r1n7n.html
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/monte-o-mix-de-produtos/
https://www.otempo.com.br/o-tempo-contagem/%C3%A9-biscoito-que-fala-1.2003609
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EMPREENDEDORISMO

Da simples produção caseira 
à maior rede de franquias de 
chocolate do país
Conheça três histórias de empreendedorismo que o 
farão refletir, entre elas a de Alexandre Costa, que criou  
a Cacau Show, uma das mais conhecidas e a maior rede 
de franquias de chocolate em território nacional.

LEIA MAIS

Padaria artesanal capacita 
alunos na produção de até 12 
tipos de pães
LEIA MAIS

O momento é do empreende- 
dor”, diz fenômeno do empre- 
endedorismo
LEIA MAIS

Casa curitibana oferece cursos 
rápidos de pães de fermenta- 
ção natural e hambúrguer
LEIA MAIS

Checklist diário de empreen- 
dedores de sucesso: conheça 
uma rotina imprevisível
LEIA MAIS

O que é uma consultoria de 
empreendedorismo?
Com o intuito de obter resultados consistentes, se fixar 
no mercado e atuar de forma mais eficiente e lucrativa, 
muitas empresas têm recorrido à consultoria de em-
preendedorismo, que é um serviço especializado em 
otimizar a gestão de negócio em diferentes áreas.

LEIA MAIS

Sebrae faz encontro para 
empreendedores do setor 
gastronômico de Dourados

LEIA MAIS

Empreender por necessidade 
é alternativa à crise

LEIA MAIS

https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/inspiracao-3-historias-de-empreendedorismo-para-voce-nao-desistir/
https://www.aviculturaindustrial.com.br/imprensa/associacao-faz-doacao-de-kits-para-programa-social-de-sao-paulo/20180723-145008-N610
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2018/07/21/internas_economia,974824/o-momento-e-do-empreendedor.shtml
https://www.bemparana.com.br/blog/comerecurtir/post/casa-curitiba-honesta-oferece-cursos-rapidos-de-hamburguer-artesanal-e-paes-de-fermentacao-natural
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/checklist-diario-de-empreendedores-de-sucesso/111597/
https://www.administradores.com.br/artigos/academico/o-que-e-uma-consultoria-de-empreendedorismo/111576/
http://www.progresso.com.br/variedades/sebrae-faz-encontro-para-empreendedores-do-setor-gastronomico-de/364041/
http://www.jj.com.br/jundiai/empreendedorismo-de-necessidade-e-alternativa-a-crise-conheca/

