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Confeitaria: a doce arte 
de encantar pelo olhar
Para atrair cada um dos 41 milhões de brasileiros que 
passam diariamente nas padarias e confeitarias de todo 
o país, é preciso uma dose extra de criatividade. Investir 
não só no sabor, mas também no estilo, na técnica, no 
acabamento e no prato da sobremesa é fundamental. O 
primeiro contato  é a parte visual. Portanto, o confeiteiro 
deve colocar capricho para tornar o doce atrativo.

LEIA MAIS

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

Casa Curitiba oferece aulas 
de culinária e panificação ar-
tesanal no Sul
LEIA MAIS

Para discutir o mercado e enfatizar as tendências do 
setor, entre os próximos dias 26 e 30 de setembro, a 
ABIP vai promover a 31ª edição do Congrepan 2018 – 
Congresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Con-
feitaria – Receita de sucesso – Alimentação Saudável, 
Inovação e Produtividade. A programação será intensa 
e contará com a participação de grandes nomes da pa-
nificação nacional e internacional.

LEIA MAIS

ABIP Promove 31ª Edição 
do Congresso Brasileiro da 
Panificação em Setembro

Sindap e ABIP realizam En-
contro de Panificadores em 
Cascavel, no Paraná
Na próxima quinta-feira, 9 de agosto, o Sindap e a ABIP 
realizam em Cascavel/PR um encontro com os líderes 
e gestores do Setor da Panificação. O evento contará 
com uma programação voltada para a apresentação 
das tendências da panificação no Brasil e na Europa. As 
vagas são limitadas, e as inscrições gratuitas. 

LEIA MAIS

https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra/de-comer-com-os-olhos-boa-apresentacao-diferencial-na-confeitaria-22921801.html
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraEvento.php?idevento=62
https://www.bemparana.com.br/blog/comerecurtir/post/casa-curitiba-honesta-oferece-em-agosto-aulas-de-pizza-paes-churrasco-comida-indiana-e-outras
https://www.segs.com.br/demais/128299-abip-promove-31-edicao-do-congresso-brasileiro-da-panificacao-em-setembro
http://www.abip.org.br/site/sindap-e-abip-realizam-encontro-de-panificadores-em-cascavel-pr/
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Vale do Aço recebe Caravana 
Propan e amplia possibilida-
des para o Setor
Em evento realizado em Ipatinga, com o apoio da 
Regional da Fiemg, líderes e gestores da região 
mostraram estar atentos ao desejo do consumidor, 
cada vez mais preocupado com a qualidade e o custo.

LEIA MAIS 

Prática tem tecnologia de 
ponta em ultracongelamento

LEIA MAIS

Impacto da tabela do frete 
provoca aumento no preço 
do pão no Brasil
LEIA MAIS

Hambúrguer feito por ro-
bôs existe, sim, e vale a pena
Inaugurado no último mês de junho, o Creator pode-
ria ser apenas mais um restaurante de San Francisco, 
EUA, servindo hambúrgueres. Porém, na cozinha está 
o diferencial: no lugar do chef, um robô cuida de toda a 
preparação das iguarias – do corte do pão ao preparo 
final da carne. 

LEIA MAIS

Aryzta, fabricante do pão 
australiano do Outback, vai 
investir R$ 150 milhões em 
nova fábrica no país
LEIA MAIS

GPA planeja encerrar venda da 
Via Varejo em Outubro
LEIA MAIS

Divulgação em saco de pão 
é alternativa de baixo custo 
para pequenas empresas

LEIA MAIS

Programação da produção: 
entenda como ela aumenta 
a rentabilidade da empresa
LEIA MAIS

Área de confeitaria da Coop 
amplia parceria com a Nestlé
O setor de confeitaria apresentou o novo portfólio de 
produtos, envolvendo o lançamento de quatro novos 
sabores de bolos confeitados com itens da Nestlé, 
como  Alpino, Chokito, Galak e Prestígio e outros 10 re-
lançamentos. Todos levam o selo da empresa e, atual-
mente, são o destaque das lojas da  Coop.

LEIA MAIS

https://www.zug.net.br/empreendedorismo/setor-de-panificacao-no-vale-do-aco-atento-ao-desejo-do-consumidor/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1257
https://www.bemparana.com.br/noticia/impacto-da-tabela-do-frete-provoca-aumento-no-preco-do-pao
https://www.beefpoint.com.br/hamburguer-feito-por-robos-sim-ele-existe-e-vale-a-pena/
https://www.valor.com.br/empresas/5695727/aryzta-vai-investir-r-150-milhoes-em-nova-fabrica-no-pais
https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/gpa-espera-encerrar-venda-da-via-varejo-em-outubro/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/divulgacao-em-saco-de-pao-e-alternativa-de-baixo-custo-para-micro-e-pequenas-empresas,2eebab42eda0a813781e0001c95c7adbsu7cxa1q.html
http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/a-hora-e-a-vez-da-programacao-da-producao/111643/
http://www.abcdoabc.com.br/abc/noticia/area-confeitaria-coop-amplia-parceria-nestle-68581
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ECONOMIA

Novo ‘Magrello’ aposta em 
café da manhã e almoço e 
aumenta o mix de doces
Um método artesanal, que resistiu ao tempo e continua 
sendo feito como há 25 anos, quando a marca nasceu.
Essa é a proposta do novo ponto fixo da doceria Ma-
grello. Com um espaço muito maior e capacidade para 
até 70 pessoas, a empresa decidiu apostar em opções 
para o café da manhã, além de aumentar a quantidade.

LEIA MAIS

Você sabe como e por que fazer 
o controle de temperatura dos 
alimentos de forma adequada?
Realizar o controle de temperatura de alimentos é im-
prescindível. Esse cuidado, além de permitir que os ali-
mentos sejam servidos aos clientes da forma correta, 
com sabor, aroma e textura preservados, também é 
uma das bases dos padrões de segurança alimentar 
avaliados pela Anvisa.

LEIA MAIS

Seletiva dos três melhores 
lanches de Londrina chega 
à segunda fase
A 4ª edição do “Festival Cozinha & Sabor”, evento pro-
movido pelo Grupo Folha de Comunicação, dá continui-
dade ao concurso com a etapa “Lanche do Ano” para 
eleger os melhores pratos deste gênero em Londrina. A 
votação é totalmente gratuita e ocorre pelo site.

LEIA MAIS

Mercado da saudade gera 
receita milionária no Brasil e 
é aposta para investimento
Sentir o sabor da infância, relembrar momentos espe-
ciais, vividos em lugares agora distantes, e reencon-
trar-se com as origens. Esse é o desejo de um número 
cada vez maior de pessoas espalhadas pelo mundo e 
que formam o chamado ‘mercado da saudade’.

LEIA MAIS

Festival Gastronômico de Ati-
baia, em São Paulo, apresenta 
receitas com morango
O 2º Festival Gastronômico de Atibaia segue promo-
vendo a gastronomia da região até 17 de setembro! São 
45 estabelecimentos participando com pratos que le-
vam o morango, símbolo do município, nas receitas. O 
festival terá ainda sorteio de prêmios!

LEIA MAIS

http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=15852&noticia=novo-magrello-aposta-em-cafe-da-manha-e-almoco-alem-de-aumentar-mix-de-doces
http://praticabr.com/blog/voce-sabe-como-e-por-que-fazer-o-controle-de-temperatura-de-alimentos/
https://www.folhadelondrina.com.br/cozinha-e-sabor/qual-o-melhor-lanche-de-londrina--1011813.html
http://diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=Mercado%20da%20saudade%20gera%20receita%20milion%C3%A1ria&id=195973
https://atibaiaconnection.com.br/2o-festival-gastronomico-de-atibaia-apresenta-receitas-originais-com-morango/
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EMPREENDEDORISMO

Nina Gelato: Irmãs empreen-
dem com doces artesanais
De onde vem as boas ideias empreendedoras? Para 
Nicole e Natalia, duas irmãs, veio de vender brigadeiros 
na escola. O empreendimento, ainda que caseiro e pe-
queno, já se faz presente em diversas festas da ilha, e 
a clientela só aumenta. A forma de gerar renda deu tão 
certo que elas resolveram fazer algo mais profissional.

LEIA MAIS

Mulheres serão maioria em 
um dos principais eventos de 
empreededorismo do mundo
LEIA MAIS

Chefs nacionais participam de 
semana gourmet realizada no 
Shopping Vitória
LEIA MAIS

BNDES promove programa para 
aceleração do crescimento de 
startups no Brasil
LEIA MAIS

Inspiração que vem da arte: 
conheça sete filmes do Netflix 
sobre empreendedorismo
LEIA MAIS

A história de sucesso de 50 
anos da Emicol
A rica história de coragem e empreendedorismo da 
Emicol é contada em um livro comemorativo dos seus 
50 anos. No livro, o Sr. Friedrich, fundador, fala de de-
safios e superações durante seus 100 anos de vida, e 
também da empresa, que completou 50 anos.

LEIA MAIS

Escolha de bolos e doces 
sem adição de açúcar garan-
te lucro de empreendedores

LEIA MAIS

Editora Senac São Paulo lan-
ça série de manuais práticos 
de gastronomia

LEIA MAIS

https://vocegastro.oimparcial.com.br/recomendamos/2018/08/nina-gelato-irmas-empreendem-com-doces-artesanais/
https://canaltech.com.br/eventos/mulheres-serao-maioria-em-evento-de-empreendedorismo-119200/
https://novo.folhavitoria.com.br/entretenimento/noticia/08/2018/chefes-capixabas-e-nacionais-participam-de-semana-gourmet-no-shopping-vitoria
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2018/08/existe-capacidade-para-colocarmos-o-brasil-no-mapa-do-empreendedorismo.html
http://adnews.com.br/negocios/7-filmes-no-netflix-para-inspirar-o-empreendedorismo.html
https://www.terra.com.br/noticias/dino/a-historia-de-sucesso-e-empreendedorismo-de-50-anos-da-emicol-resumida-em-um-livro,7566431e2325b5da4c74df8cdab7a3958jur3j86.html
https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra/empreendedores-lucram-com-bolos-docinhos-sem-adicao-de-acucar-22931668.html
https://www.portalr3.com.br/2018/07/editora-senac-sao-paulo-lanca-serie-de-manuais-praticos-de-gastronomia/

