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31° edição do Congrepan é 
destaque em Setembro
Conteúdo, informação, lazer e entretenimento. Tudo 
isso espera você no 31º Congrepan. Este ano, o Con-
gresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confei-
taria terá como tema: Receita de Sucesso: Alimentação 
Saudável, Automação e Produtividade. Haverá ainda o 
destaque para  a urgência da automação na produção.

LEIA MAIS

São Paulo sedia a maior feira 
de Chocolate, Confeitaria e 
Bolos Artísticos
LEIA MAIS

Feira do doce mineiro é rea-
lizada em Ipatinga nos dias 8 
e 9 de setembro
LEIA MAIS

As novas tendências da con-
feitaria mundial

LEIA MAIS

Um estabelecimento bem-sucedido é formado por 
uma gestão eficiente, produtos de qualidade, atendi-
mento diferenciado e, claro, uma boa quantidade de 
clientes. Porém, há alguns vilões silenciosos que po-
dem levar sua produtividade para níveis cada vez mais 
baixos. Confira como aumentar a produtividade na sua 
padaria com nove dicas práticas e funcionais.

LEIA MAIS

Produtividade - é possível 
aumentá-la com seus re-
cursos disponíveis agora

Padaria do futuro - seu negó-
cio está mesmo preparado ?
Cuidar da alimentação com produtos mais saudáveis é 
uma aposta do futuro ou para o futuro? Com essa men-
sagem, o chef francês Frédéric Monnier abriu a aula de 
panificação no Espaço Senac do Rio Gastronomia 2018, 
que reuniu o melhor das cozinhas brasileira e interna-
cional. O evento discutiu as principais tendências para 
o setor e inspirou a abertura de uma nova mentalidade.

LEIA MAIS

http://numatur.com.br/especiais/31o-congrepan-florianopolis-costao-do-santinho/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/sao-paulo-sedia-a-maior-feira-de-chocolate-confeitaria-e-bolos-artisticos,6604f48e89ece1833c0cae346d57c3495s36l3s1.html
https://www.otempo.com.br/interessa/turismo/feira-do-doce-mineiro-%C3%A9-realizada-em-ipatinga-nos-dias-8-e-9-de-setembro-1.2019185
https://oglobo.globo.com/rio/as-novas-tendencias-da-confeitaria-23024014
https://www.casamagalhaes.com.br/blog/noticias/como-aumentar-a-produtividade-producao-na-padaria/
https://oglobo.globo.com/gastronomia/a-nova-era-da-padaria-23008903
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Planeja abrir um novo negó-
cio? Saiba como abrir a con-
feitaria dos sonhos
Confeitaria é o tipo de negócio que não precisa de época 
para gerar lucros. Há apenas temporadas que vendem 
mais, como fim de ano e maio, mês das noivas. Para 
quem não conhece o ramo, a confeitaria é um tipo de 
loja de alimentos especializada em bolos confeitados.

LEIA MAIS 

Rede de fast food de BH traz 
inovação no atendimento

LEIA MAIS

Nestlé lança nova versão de 
KitKat feito com chocolate 
rosa no Brasil
LEIA MAIS

Com aumento da energia, 
empresas buscam alterna-
tivas para economizar
Em uma padaria, os doces e salgados ficam refrigera-
dos 24 horas. Fora o que está no balcão para os clien-
tes, há câmaras frias que armazenam massas. O forno 
para pães especiais também funciona à energia elétri-
ca, e o reajuste pode pesar no bolso. Hora de reavaliar.

LEIA MAIS

Segredo para varejo de su-
cesso é a confiança, diz pre-
sidente do ReclameAqui
LEIA MAIS

Uber Eats: veja os estabeleci-
mentos mais populares do apli-
cativo em Fortaleza
LEIA MAIS

Pesquisa de preços do pão 
francês aponta variação em 
mais de 35% no alimento

LEIA MAIS

Alta do dolár dispara preço 
de vários produtos, e preço 
do pão pode subir 10%
LEIA MAIS

Carrefour vai testar paga-
mento por scanner para evi-
tar caixas
O sistema é voltado para compras menores e deve ser 
testado em quatro ou cinco lojas. Em meio à mudan-
ça no perfil dos clientes, com aumento no consumo de 
alimentos fora do domicílio, a rede de supermercados 
vê a possibilidade de ter restaurantes no futuro.

LEIA MAIS

https://novonegocio.com.br/ideias-de-negocios/como-abrir-uma-confeitaria/
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/rede-de-fast-food-traz-inovacao-no-atendimento-em-bh/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/comportamento/nestle-lanca-versao-de-kitkat-com-chocolate-rosa-no-brasil,6ca9b50910c0c64920d0ffeaaf6e7de8iksxqisw.html
https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2018/08/27/com-aumento-da-energia-empresas-buscam-alternativas-para-economizar.ghtml
https://startse.com/noticia/segredo-para-varejo-de-sucesso-e-confianca-diz-presidente-do-reclameaqui
https://www.opovo.com.br/noticias/economia/2018/08/uber-eats-veja-os-estabelecimentos-mais-populares-do-aplicativo-em-fo.html
https://www.jmonline.com.br/novo/?noticias,2,CIDADE,164869
https://odia.ig.com.br/economia/2018/08/5570251-preco-do-pao-pode-subir-10.html
https://veja.abril.com.br/economia/carrefour-vai-testar-pagamento-por-scanner-para-evitar-caixa/
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Slice Cake: você conhece a 
nova tendência de bolo?
Essa nova tendência da confeitaria veio para revolucio-
nar a forma tradicional de vender bolo em fatias, que 
normalmente consiste em bolos simples, sem recheio 
ou coberturas mais elaboradas. A técnica consiste em 
rechear e decorar as fatias de uma forma individual, fa-
zendo várias opções de bolo com apenas uma massa. 
Uma ótima dica para quem quer oferecer uma varieda-
de maior de sabores para aos clientes.

LEIA MAIS

Padaria da Esquina: a madru-
gada na fábrica de Portugal 
onde ainda se faz pão à antiga
Lá fora ainda está escuro quando as luzes se acendem 
na Oficina da Esquina. São cinco da manhã, diz o relógio 
por cima do forno à lenha, que serviu durante anos à 
antiga padaria ali instalada. Hoje, há um forno moderno 
e elétrico, porém, o processo não mudou.

LEIA MAIS

Pudim de Leite: o doce que-
ridinho dos brasileiros tem 
seus atributos
Há uma grande discussão em torno dos pudins: os fa-
mosos “furinhos”. Afinal, a versão correta deve tê-los 
ou não? A preferência pela textura é algo pessoal e, por-
tanto, não existe certo ou errado.  Porém, a receita clás-
sica não os contém.

LEIA MAIS

Adeus bolo solado! Conhe-
ça sete dicas para repaginar 
suas massas
Assar o bolo no centro do forno, tomando cuidado com 
as bordas, aquecer o forno adequadamente e assegu-
rar-se de que ele está na temperatura correta antes de 
colocar a massa é fundamental. Essas e outras dicas 
farão toda a diferença no seu resultado final. 

LEIA MAIS

Temperatura da massa: o erro 
que pode por tudo a perder
Ao ter um controle maior sobre a temperatura dese-
jada da massa é possível ter uma ideia de como a fer-
mentação irá progredir e prever prováveis problemas. 
Ao estipular uma temperatura ideal para todos os ba-
timentos as fornadas passam a ser mais consistentes.

LEIA MAIS

https://br.blastingnews.com/casa-cozinha/2018/08/slice-cake-conheca-essa-nova-tendencia-de-bolo-002698179.html
https://www.dn.pt/evasoes/interior/padaria-da-esquina-a-madrugada-na-fabrica-onde-se-faz-pao-a-antiga-9763239.html
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/vidaeestilo/NOT,0,0,1363922,pudim+de+leite++o+doce+queridinho+dos+brasileiros.aspx
https://www.ibahia.com/detalhe/noticia/adeus-bolo-solado-confira-7-dicas-para-a-massa-ficar-soltinha/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/temperatura-da-massa/
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Débora Sartori, uma padeira 
que empreende e enfrenta o 
machismo na cozinha
Conheça a história da jovem que colocou a mão na 
massa e diversificou a produção de pães sem perder 
a tradição do negócio familiar. Segundo ela, o pão que 
mais gosta de comer é, sem dúvida, o pão de queijo da 
padaria de sua família. 

LEIA MAIS

Varejo: conheça oportunida-
des para empreender fora de 
shoppings ou lojas de rua
LEIA MAIS

Edição do Seminário Marke-
ting Digital Estratégico será 
realizada em setembro
LEIA MAIS

Afinal, é possível dar outro 
significado ao empreende-
dorismo no Brasil?
LEIA MAIS

Festival promove economia 
criativa e empreendedorismo 
em Alagoas
LEIA MAIS

Veja 10 ideias para abrir uma 
empresa com até 10 mil reais
A alimentação é a aposta de boa parte das pessoas 
que procuram ideias simples de negócios: é possível 
preparar desde refeições prontas e saudáveis, como 
marmitas para pessoas ocupadas, até doces e salga-
dos para festas. De acordo com o Sebrae, o empreen-
dedor de alimentação tem opções mais rentáveis.

LEIA MAIS

Cuiabana cria produtos sem 
farinha de trigo e açúcar

LEIA MAIS

Negócio familiar: é possível 
mudar o que deu certo?

LEIA MAIS

https://www.huffpostbrasil.com/2018/08/27/debora-sartori-a-padeira-que-enfrenta-o-machismo-na-cozinha_a_23508270/
https://revistapegn.globo.com/Negocios/noticia/2018/08/varejo-3-oportunidades-para-empreender-fora-de-shoppings-ou-lojas-de-rua.html
https://ecommercenews.com.br/noticias/lancamentos/marketing-digital-estrategico-e-tema-de-webinar-da-semrush/
https://www.dci.com.br/colunistas/ressignificar-o-empreendedorismo-1.736576
http://www.alagoas24horas.com.br/1176874/festival-promove-economia-criativa-e-empreendedorismo/
https://exame.abril.com.br/pme/10-ideias-para-abrir-uma-empresa-com-ate-10-mil-reais/
http://www.olhardireto.com.br/conceito/noticias/exibir.asp?id=15993&noticia=cuiabana-cria-empresa-familiar-de-produtos-funcionais-sem-farinha-de-trigo-e-acucar-branco
https://vivaatransformacao.oglobo.globo.com/fernanda-hipolito-faz-sucesso-mudando-a-cara-da-padaria-da-familia/

