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ABIP promove Congrepan 
2018 neste mês
Para discutir o mercado, trazer e enfatizar tendências 
e inovações do setor, entre os próximos dias 26 e 30, 
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.

LEIA MAIS

Prepare-se: vem aí a Super-
Minas Food Show 2018! Con-
fira a programação!
LEIA MAIS

Campo Grande terá 15 dias 
de festival de hambúrguer 
em setembro!
LEIA MAIS

Starbucks abre primeira loja 
em Milão com design incrível

LEIA MAIS

Com serviço completo de refeições e apostando na co-
modidade do consumidor, que encontra a casa aberta 
mesmo em feriados, as padarias estão mudando. Mais 
do que nunca, elas oferecem ao cliente a experiência de 
consumo que não se limita mais à vitrine de produtos. 
Com um novo modelo, as empresas vão além dos tradi-
cionais e apostam em um mix diversificado.

LEIA MAIS

Padarias de BH deixam mo-
delo tradicional para serem 
centros gastronômicos

Fermentação natural: sabor e 
aroma na panificação
Para a panificação, o ofício é dos mais elaborados. Os 
pães feitos com fermentação natural levam mais que o 
dobro do tempo para serem fabricados, isso em com-
paração com os que utilizam fermento industrializado. 
Porém, há diversos benefícios que compensam o in-
vestimento de tempo, além da ótima alternativa para 
quem busca alimentos mais saudáveis.

LEIA MAIS

https://www.segs.com.br/demais/134926-abip-promove-31-edicao-do-congresso-brasileiro-da-panificacao-neste-mes
http://superminas.org.br/plus/
https://www.midiamax.com.br/midiamais/culinaria/2018/campo-grande-tera-15-dias-de-festival-de-hamburguer/
https://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Arquitetura/noticia/2018/09/starbucks-abre-sua-primeira-loja-em-milao-com-um-design-incrivel.html
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/09/07/noticias-gastronomia,233698/padarias-de-bh-deixam-o-modelo-tradicional-de-lado-e-se-transformam-em.shtml?utm_source=whatsapp
https://www.terra.com.br/noticias/dino/fermentacao-natural-ganha-o-gosto-dos-consumidores-que-buscam-mais-sabor-e-aroma-na-panificacao,8896321ca0f572c086be1e4a95a35507kg53a0ck.html
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PRODUTOS E EMPRESAS
Dicas para Aumentar as Ven-
das de uma Padaria
Não basta aumentar a cartela de clientes, é preciso 
também preservar os atuais. Em geral, as padarias têm 
como clientes pessoas que passam na sua frente com 
frequência, por rotas de deslocamento. Há algumas 
que conseguem criar um diferencial tão grande que 
fazem com as pessoas saiam do seu caminho só para 
comprar o seu pão na sua padaria preferida! 

LEIA MAIS 

Empório Kaminski aumenta 
linha de fermentação natural

LEIA MAIS

Anhanguera realiza a 6ª Se-
mana Gastronômica em San-
to André (SP)
LEIA MAIS

Confeiteiros devem se apro-
ximar de produtores como 
fazem os chefs, diz expert
Há uma relação cada vez mais intensa entre chefs de 
cozinha e produtores, o que torna a gastronomia um 
ofício cheio de etapas e desafios. E essa relação, na 
opinião da confeiteira e professora Joyce Galvão, ainda 
não é acompanhada da atenção necessária.

LEIA MAIS

Variação do pão francês é de 
76%, e do leite chega a 100%, 
mostra Procon
LEIA MAIS

João Pessoa, na Paraíba, será a 
sede da 2ª edição do Experience 
Cake Art Nordeste
LEIA MAIS

Ibope: Internauta troca mar-
cas caras do mercado por 
outras mais econômicas

LEIA MAIS

Food service ganha visibili-
dade e atrai aceleradoras e 
investidores-anjo
LEIA MAIS

Setor alimentício registra 
alta, segundo Sebrae Minas
Um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerias 
revelou que o interesse pelo setor alimentício aumen-
tou no mercado. Essas atividades ocuparam as cinco 
primeiras colocações dentro das opções do programa 
Ponto de Partida, que insere no mercado pessoas inte-
ressadas no mundo dos novos negócios.

LEIA MAIS

http://fermais.com.br/dicas-para-aumentar-vendas-de-uma-padaria/
https://www.bemparana.com.br/blog/mesadividida/post/paes-com-fermentacao-natural-do-kaminski
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/anhanguera-realiza-6-semana-gastronomica-santo-andre-70489
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,confeiteiros-devem-se-aproximar-de-produtores-como-fazem-os-chefs,70002499140
https://www.campograndenews.com.br/cidades/interior/variacao-do-pao-frances-e-de-76-e-do-leite-chega-a-100-mostra-procon
https://www.wscom.com.br/noticia/joao-pessoa-vai-sediar-2a-edicao-do-experience-cake-art-nordeste/
https://www.sonoticias.com.br/economia/ibope-internauta-troca-alimentos-de-marcas-caras-por-outras-mais-economicas/
https://www.clickparana.com/noticia/18273/food-service-ganha-visibilidade-no-mercado-e-atrai-aceleradoras-e-investidores-anjo.html
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/setor-alimenticio-em-alta-entre-pmes/
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ECONOMIA

Do bule ao prato: café é 
‘tempero” de pratos doces 
e salgados no Brasil
Campeão na preferência, perdendo apenas para a 
água, o café é indispensável de manhã e, acredite, vem 
ganhando espaço também nos livros de receita como 
ingrediente em diversos pratos. Usado como tempero, 
garante um toque sofisticado, e muitas vezes curio-
so, em cremes, molhos e até em preparos tradicionais.
LEIA MAIS

Como melhorar o atendimento 
ao cliente de sua empresa
O atendimento ao cliente deve ser uma constante bus-
ca pela perfeição, pois é assim que se ganha a fidelida-
de e confiança do seu público-alvo, principalmente em 
comércios. Mas para que isso seja possível, é preciso 
investir no treinamento e capacitação dos funcioná-
rios, pois cada empresa tem um público diferente.

LEIA MAIS

Sexta edição do Festival de 
Tortas de Carambeí será en-
tre 12 e 14 de outubro
A tradicional feira que colocou o município na rota do 
turismo gastronômico é uma realização do Parque His-
tórico de Carambeí e da Prefeitura Municipal e promete 
reunir um número expressivo de pessoas, entre público 
e expositores do evento.

LEIA MAIS

Entenda como a quantida-
de de gordura nas receitas 
influencia a panificação
Imagine um pão macio, de massa bem elástica, que 
derrete na boca. Tudo isso está relacionado à presença 
de gordura no preparo e pode aparecer em menor ou 
maior quantidade, a depender das características de-
sejadas e da dose utilizada.

LEIA MAIS

Afinal, o que é a engenharia de 
cardápio e como aplicá-la?
Desenvolvida em 1982 pelos pesquisadores da School 
of Hospitality Business da Universidade de Michigan 
(EUA), a engenharia de cardápio consiste no estudo 
aprofundado de lucratividade, popularidade e custo 
relativo dos itens que compõem o menu, no intuito de 
elevar o ticket médio da casa.

LEIA MAIS

https://www.hojeemdia.com.br/plural/do-bule-ao-prato-queridinho-dos-brasileiros-caf%C3%A9-%C3%A9-tempero-de-pratos-doces-e-salgados-1.654211
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/atendimento-ao-cliente/
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/o-vi-festival-de-tortas-de-carambei-sera-no-parque-historico
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/gordura/
http://praticabr.com/blog/afinal-o-que-e-a-engenharia-de-cardapio/
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EMPREENDEDORISMO

Quando a necessidade se 
transforma em negócio
A demanda por alimentos saudáveis ainda não era uma 
sede dos brasileiros quando a economista Denise Go-
dinho, de Montes Claros, no Norte de Minas, já se de-
dicava ao assunto. Incentivada por uma intolerância do 
filho a produtos com determinadas proteínas, ela criou 
a Sabor sem Glúten, que é hoje uma marca encontrada 
em supermercados de todo o país.

LEIA MAIS

Troca de Cartões aborda em-
preendedorismo da teoria à 
prática
LEIA MAIS

Semana de Negócios e Em-
preendedorismo traz Conselho 
da Mulher Empreendedora
LEIA MAIS

Abrir um restaurante requer 
cuidados específicos, além 
do fascínio pela cozinha
LEIA MAIS

Número de mulheres empre-
endedoras cresce 15% no Bra-
sil, diz estudo
LEIA MAIS

A crescente onda empreen-
dedora no Brasil
O empreendedorismo sempre foi e sempre será a mola 
propulsora da economia em todo mundo. Há dois lados 
da moeda, o primeiro é o empreender de forma pla-
nejada, já o outro é o empreender por causa da crise, 
nesse caso por desemprego. Tanto um como o outro 
tem seus pós e contras, para seu desenvolvimento.

LEIA MAIS

Empreendedores de suces-
so após os 50 anos

LEIA MAIS

MS: Doces Momentos recebe 
Café com Negócios 

LEIA MAIS

http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/necessidade-se-transforma-em-negocio/
https://www.segs.com.br/demais/134919-troca-de-cartoes-aborda-empreendedorismo-da-teoria-a-pratica
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial-publicitario/acic/noticia/2018/09/14/semana-de-negocios-e-empreendedorismo-traz-1a-edicao-do-conselho-da-mulher-empreendedora-meeting.ghtml
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/empreendedorismo-abrir-um-restaurante-requer-cuidados-especificos-alem-do-fascinio-pela-cozinha/
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/cresce-15-numero-mulheres-e-commerce/
https://www.contabeis.com.br/artigos/4957/a-crescente-onda-do-empreendedorismo-no-brasil/
https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/09/6-empreendedores-que-conquistaram-o-sucesso-apos-os-50-anos.html
http://www.diariodigital.com.br/diario-de-oportunidades/negocios/doces-momentos-recebe-a-17o-edicao-do-cafe-com-negocios/174935/

