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Conheça o time de  des-
taques do Congrepan
A 31º edição do CONGREPAN (Congresso Brasileiro da 
Indústria de Panificação e Confeitaria) já é no próximo 
mês, e você ainda pode participar com equipe e toda 
família.  O evento, que acontecerá dos dias 26 a 30, será 
uma oportunidade para quem não quer ficar de fora de 
uma nova era para os negócios do país.

LEIA MAIS

2ª edição da Feira do Doce 
Mineiro é atração em Ipatin-
ga, no Vale do Aço
LEIA MAIS

Curso gratuito de padaria 
artesanal está com vagas 
abertas em Osasco/SP
LEIA MAIS

Starbucks agora tem padaria 
artesanal para seus clientes
 

LEIA MAIS

Responda rápido: você saberia dizer qual o gosto do seu 
púbiico, ou qual a receita se tornou a “queridinha” dos 
clientes em seu negócio? Caso não tenha muita certeza 
da resposta, vale a pena se aprofundar mais no gosto 
do seu público. Em uma boa conversa, regada por aque-
le cafezinho, é possível saber muito sobre as preferên-
cias de quem aprecia seus produtos. Vamos aprender?

LEIA MAIS

Produtos exclusivos: a arte 
de conquistar o público com 
receitas feitas para ele

‘Amada Massa’: Clube de as-
sinatura de pães ajuda a ga-
rantir renda e autonomia
Com base em um clube de pães, o projeto é uma 
prestação de serviço social. Pelo site do projeto, os 
interessados podem fazer a assinatura e receber um ou 
dois pães por semana, escolhendo onde querem retirá-
los em sete pontos de coleta. Por enquanto, há opções 
em alguns bairros  com perspectivas de expansão.

LEIA MAIS

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1258
https://catracalivre.com.br/viagem-livre/feira-do-doce-mineiro-e-atracao-em-ipatinga/
https://www.visaooeste.com.br/curso-gratuito-de-padaria-artesanal-no-fundo-social-de-osasco/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2018/08/starbucks-agora-tem-padaria-artesanal-primeira-loja-e-inaugurada-em-seattle.html
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/produtos-exclusivos/
https://www.sul21.com.br/ultimas-noticias/geral/2018/08/amada-massa-clube-de-assinatura-de-paes-auxilia-na-geracao-de-renda-e-autonomia-da-populacao-de-rua/
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PRODUTOS E EMPRESAS

Sistemas de refrigeração: en-
tenda a diferença entre câma-
ra fria e ultracongelamento
Os alimentos congelados trouxeram segurança 
e praticidade ao dia a dia agitado das cozinhas 
industriais. A tecnologia dos sistemas de refrigeração 
vem conseguindo conservar cada vez mais o aroma e a 
textura dos alimentos, mantendo o sabor e a qualidade.
LEIA MAIS 

Aplicativo informa os clientes 
sobre as fornadas quentinhas

LEIA MAIS

Preço do pão francês sofre 
aumento de 10% em Mato 
Grosso do Sul, diz sindicato
LEIA MAIS

Biblioteca Pedagógica se 
reinventa e mistura pães e 
livros em Limeira
Quem pensa que biblioteca é apenas um lugar dedi-
cado à leitura está enganado. A Biblioteca Pedagógica 
de Limeira resolveu inovar e abriu um curso gratuito de 
Padaria Artesanal. A iniciativa foi um sucesso e todas 
as 25 vagas foram preenchidas em dois dias.

LEIA MAIS

Temperaturas baixas aque-
cem as vendas nas padarias 
de Petrópolis/RJ
LEIA MAIS

Exportação do pão de queijo: 
países impõem 20 barreiras 
comerciais ao Brasil
LEIA MAIS

Aumento nas padarias... e 
nos supermercados também

LEIA MAIS

Burger King decide lançar 
casquinha de Doce de Leite 
ainda este ano
LEIA MAIS

Com menor oferta de grãos 
de qualidade, a importação 
do trigo segue firme
A baixa disponibilidade de trigo de qualidade no mer-
cado brasileiro tem elevado o ritmo das importações 
do cereal, mesmo com o dólar mais valorizado. Em ju-
lho, o volume de trigo em grão adquirido pelo Brasil foi 
o maior desde outubro de 2016.

LEIA MAIS

http://praticabr.com/blog/sistemas-de-refrigeracao-diferenca-entre-camara-fria-turbinada-e-ultracongelamento/
https://www.vgnoticias.com.br/variedades/app-criado-por-cuiabanos-avisa-sobre-fornada-quentinha-de-paes/49596
https://www.midiamax.com.br/cotidiano/economia/2018/preco-do-pao-frances-vai-ficar-10-mais-caro-em-ms-diz-sindicato/
https://www.rapidonoar.com.br/biblioteca-pedagogica-se-reinventa-e-mistura-paes-e-livros-em-limeira/
http://diariodepetropolis.com.br/integra/temperaturas-baixas-aquecem-as-vendas-nas-padarias-de-petropolis-153851
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/218762-de-pao-de-queijo-a-carne-bovina-paises-impoem-20-barreiras-comerciais-ao-brasil-mostra-estudo.html#.W212X85KiM8
http://www.comerciodojahu.com.br/noticia/1380804/supermercados-sequencia
https://geekpublicitario.com.br/29905/casquinha-doce-de-leite-burger-king/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/graos/218837-trigo-com-menor-oferta-de-graos-de-qualidade-importacao-segue-firme.html#.W22AY85KiM8
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CONSUMO

ECONOMIA

Conheça um guia prático 
das normas de vigilância 
sanitária para panificadoras
A vigilância sanitária para panificadoras é uma fiscali-
zação que visa a correta manipulação e armazenagem 
dos alimentos, assim como a devida conservação das 
lojas. Empresas que lidam com a alimentação devem 
ter uma preocupação constante com a limpeza e higie-
ne, para evitar receber penalidades pela ANVISA.

LEIA MAIS

Delicatessen aposta em mix 
diferenciado para conquistar 
clientes em Olinda
A delicatessen Nusa Deli surgiu da ideia de oferecer um 
local sofisticado e com um mix diferenciado de produ-
tos em Olinda, já que era uma demanda comum entre 
os olindenses precisar sair da cidade para ir ao Recife 
abastecer as despensas com algo mais específico. 

LEIA MAIS

Amor aos Pedaços amplia 
portfólio com pães de mel e 
biscoitos diferenciados
A rede de franquias Amor aos Pedaços amplia seu port-
fólio com o lançamento de novos biscoitos e pães de mel 
em novas embalagens. São quatro opções de pão de 
mel: Tradicional, 0% Açúcar, Doce de Leite e Brigadeiro, 
acondicionados em flowpacks.

LEIA MAIS

Café e pratos com ouro che-
gam ao Paraná
Você já imaginou ter uma joia no prato? Pequenas go-
tículas de ouro reluzentes na sobremesa? Receber um 
café digno de Maria Antonieta? Para surpreender os 
clientes, as irmãs Paula, 34, e Bruna Vieira, 28, funda-
doras da rede de bistrôs Café du Centre, trazem para o 
Brasil sobremesas feitas com ouro. Isso mesmo! A so-
fisticada Linha L’or é elaborada com ouro 23k.

LEIA MAIS

Lacta lança novo sabor de Bis: 
conheça a versão black do doce
A Lacta lançou uma nova versão para um de seus clás-
sicos. O Bis Black traz o biscoito bastante chocolatudo: 
waffle, cobertura e recheio de chocolate. A novidade 
chega às prateleiras com o valor de R$ 4,99. Atual-
mente, o Bis conta com versão tradicional, Laka e Oreo.

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/guia-vigilancia-sanitaria-padarias/
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/08/05/internas_economia,759028/delicatessen-aposta-em-mix-diferenciado-para-conquistar-olinda.shtml
https://www.embalagemmarca.com.br/2018/08/amor-aos-pedacos-amplia-portfolio-com-paes-de-mel-e-biscoitos/
https://www.bemparana.com.br/noticia/cafe-e-pratos-com-ouro-chegam-ao-parana
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/lacta-lanca-novo-sabor-de-bis-conheca-a-versao-black-do-doce
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EMPREENDEDORISMO

“Ser demitida foi a melhor 
coisa que aconteceu”, conta 
empreendedora de sucesso
Empreender é uma arte para sobreviventes, pessoas 
que tiveram o curso da vida alterado, mas viram no 
novo cenário uma oportunidade para ir além.  Embo-
ra possa parecer assustador no início, está é uma das 
maiores aventuras de um profissional.

LEIA MAIS

Vai abrir uma confeitaria? Hora 
de explorar novos sabores 
para encantar os clientes
LEIA MAIS

Empresários dividem experiên-
cias com jovens empreendedo-
res em Lajeado
LEIA MAIS

Empreendedorismo: saiba por-
que a comunicação é tão impor-
tante para os negócios
LEIA MAIS

Firjan cria centro de inovação 
e empreendedorismo a partir 
de  cursos e laboratórios
LEIA MAIS

Pirulitos decorados para au- 
mentar os lucros
O mercado está cada vez mais amplo, e os pirulitos 
podem estar presentes em diversas ocasiões, sendo 
uma nova tendência do mercado de comemorações. 
Pelo fato de ter um custo de produção pequeno, o 
investimento é pouco, e com uma alta lucratividade. 
LEIA MAIS

Chocolatier do Amazonas 
é selecionada para famosa 
feira gastronômica em SP

LEIA MAIS

A tendência das novas Pa- 
tisseries chega ao Brasil

LEIA MAIS

https://ecommercenews.com.br/artigos/dicas-artigos/ser-demitida-foi-a-melhor-coisa-que-aconteceu/
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/chef-lucas-corazza-defende-explorar-novos-sabores-na-confeitaria
https://informativo.com.br/geral/empresarios-dividem-experiencias-com-jovens-empreendedores,278910.jhtml
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/a-importancia-da-comunicacao/111833/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/federacao-das-industrias-do-rio-cria-centro-de-inovacao-e-empreendedorismo.shtml
https://extra.globo.com/emprego/meu-negocio-extra/venda-de-pirulitos-decorados-a-chance-de-lucrar-com-festas-22945418.html
https://www.acritica.com/channels/entretenimento/news/chocolatier-amazonense-e-selecionada-para-famosa-feira-gastronomica-em-sp
https://www.bemparana.com.br/noticia/a-docura-de-roberta-schwanke

