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O fim do ano vem aí! Saiba 
como implementar a Black 
Fridey na sua padaria 
A Black Friday, quando bem aproveitada e planejada, é 
uma grande oportunidade para a sua padaria se desta-
car e fidelizar clientes. No entanto, é importante seguir 
alguns passos para que você tenha lucro. Além disso, 
ela caracteriza-se por descontos e promoções únicos 
desta data. Assim, é uma ótima oportunidade para ven-
der mais e atrair novos clientes. 

LEIA MAIS

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

Tecnólogo em Gastronomia 
da PUCPR abre portas para 
um universo das massas
LEIA MAIS

Os 10 negócios mais procura-
dos em Minas: cafeteria e pão 
de queijo estão na lista!

LEIA MAIS

A última semana de setembro nunca foi tão especial para o Setor. Além da realização do Congresso Brasileiro da 
Indústria da Panificação e Confeitaria dos dias  26 a 30, o Clipping ganhou uma edição especial! A semana marcou 
também o lançamento do livro “ Metodologia Propan - Estratégias de Gestão que Revolucionam a Pequena Em-
presa” (mais detalhes sobre a obra na pág 3). 

LEIA MAIS

Clipping da Panificação e Confeitaria chega a 200ª edição 
na semana do Congrepan 2018!

ABIP lança pão saudável du-
rante 31° Congrepan, realiza-
do em Floripa
Em receita inédita, Pão Nosso leva ingredientes mais 
saudáveis que diminuem o índice glicêmico. Ele che-
ga a manter por até 30 horas suas propriedades como 
sabor e crocância e tem preço acessível Para atender à 
demanda de um consumidor cada vez mais preocupa-
do com a saudabilidade dos produtos que consome, a 
Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Con-
feitaria inovou trazendo, durante o 31º Congrepan, em 
Floripa, a nova receita com  importante diferencial.

LEIA MAIS

Edição
n° 200

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/guia-completo-black-friday-na-padaria/
http://superminas.org.br/plus/
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/puc-pr/profissionais-do-amanha/noticia/2018/09/28/conheca-apaixone-se-e-trabalhe-no-fantastico-mundo-da-cozinha.ghtml
http://www.soubh.com.br/materias/empreendedorismo/os-10-negocios-mais-procurados-em-minas/
https://revistanews.com.br/2018/09/27/congrepan-debate-a-industria-da-panificacao-e-confeitaria-em-sc/
https://www.segs.com.br/demais/136228-abip-lanca-pao-saudavel-durante-congresso-da-panificacao-em-floripa
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Willian Waack abre 25° Con-
gresso Internacional da In-
dústria do Trigo
Promovido pela Abitrigo, o evento começou 
oficialmente no dia 23, em Foz do Iguaçu (PR). Com 
o tema “O terreno que iremos semear: Economia e 
Política no Brasil”, a palestra inaugural, do jornalista 
Willian Waack, abordou o cenário político nacional.

LEIA MAIS 

Tendência mundial empurra 
gigantes do varejo em direção 
à economia verde

LEIA MAIS

Produtores brasileiros dispu-
tam qualidade do café em 
Concurso Internacional
LEIA MAIS

Com preço em alta e dólar 
super valorizado, a indústria 
do trigo evita estoque longo
Os preços do trigo em patamares altos e o dólar valo-
rizado, que encarece a importação, fazem com que a 
indústria evite amplos estoques de matéria-prima, diz 
Marcelo Vosnika, presidente do Conselho Deliberativo 
da Associação Brasileira das Indústrias do Trigo.

LEIA MAIS

Após rodada de negócios em 
Nova Déli, empresas brasilei-
ras chegam a Mumbai
LEIA MAIS

AMIS cria comitê de tecnologia 
para discutir tendências e o 
futuro dos supermercados
LEIA MAIS

Temer cede a Coca-Cola e 
outras 59 fabricantes e abre 
mão de R$ 700 mi

LEIA MAIS

Confira os temas centrais 
do 2° dia do Congresso In-
ternacional do Trigo
LEIA MAIS

Salão do Panetone traz as 
novidades da indústria para 
a reta final de 2018
Como iniciativa da Associação Brasileira das Indústrias 
de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos In-
dustrializados, Abimapi, o Salão do Panetone reuniu 
10 fabricantes que tiveram a oportunidade de mostrar 
lançamentos para um público especializado.

LEIA MAIS

http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=NzA4
http://www.abrasel.com.br/atualidade/noticias/6461-26092018-tendencia-mundial-empurra-gigantes-do-varejo-em-direcao-a-economia-verde.html
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=1&clipping=66051
http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=NzEy
http://www.apexbrasil.com.br/Noticia/APOS-RODADAS-DE-NEGOCIOS-EM-NOVA-DELI-EMPRESAS-BRASILEIRAS-CHEGAM-A-MUMBAI-
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=494
https://exame.abril.com.br/negocios/pressionado-temer-cede-a-coca-cola-e-reduz-imposto/
http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=NzEw
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=MzI4NQ
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ECONOMIA

Esse café de Floripa será a 
Starbucks brasileira?
O Brasil pode ser o país do café, mas definitivamen-
te não é o país das cafeterias. Os brasileiros ainda são 
acostumados a tomar café como nas décadas passa-
das: em casa ou na padaria da esquina. Tanto que as 
redes especializadas em café faturaram 450 milhões 
de reais em 2017, pouco mais de 3% do mercado de 
alimentação, segundo análise da consultoria ECD Food 
Service. Porém, a expectativa é mudar essa realidade.

LEIA MAIS

Livro sobre a Metodologia Pro-
pan é lançado no 31° Congrepan 
e já está disponível
Durante a palestra “Construindo Metas e Resultados, 
a Eficácia da Metodologia Propan”, no Evento do Cos-
tão do Santinho, Márcio Rodrigues apresentou a obra 
em primeira mão e realizou o momento de autográfos, 
onde pôde descrever detalhes da conclusão do livro.
LEIA MAIS

Varejo avança na fideliza-
ção com uso de dados
Com faturamento de R$ 3,25 bilhões no primeiro se-
mestre de 2018, o mercado de fidelidade, recentemente, 
tem despertado no setor do varejo o interesse de co-
nhecer melhor o perfil de seus consumidores. Entre as 
vantagens desse ‘garimpo’ de dados, está a possibilida-
de de personalização de compras baseada no histórico 
de cada cliente.

LEIA MAIS

Vitrine faz cliente voltar no 
tempo com sabores da in-
fância na Ferrandin Café
No primeiro e segundo piso do Shopping Bosque dos 
Ipês, duas lojas de cheiro bom e muitos sabores exibem 
a marca que há dois anos chegou em Campo Grande. A 
decoração charmosa e os doces delicados criam a vi-
trine mais afetiva, com doces que são sucessos desde 
1970 e faz muita gente voltar a infância.

LEIA MAIS

Bimbo muda estratégias para 
voltar ao lucro no Brasil
A Bimbo, uma das maiores fabricantes de pães indus-
trializados do mundo, chegou ao Brasil em 2001, ao 
comprar a Pullman, e passou a liderar o mercado. Po-
rém, desde 2010, começou a perder dinheiro. A com-
panhia, então, mudou a estratégia: reduziu o portfólio, 
fechou fábricas e parou de disputar o menor preço.
LEIA MAIS

https://exame.abril.com.br/pme/esse-cafe-de-floripa-sera-a-starbucks-brasileira/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1259
https://www.dci.com.br/comercio/varejo-avanca-na-fidelizac-o-com-uso-de-dados-1.744082
https://www.campograndenews.com.br/conteudo-patrocinado/vitrine-faz-cliente-voltar-no-tempo-com-sabores-da-infancia-na-ferrandin-cafe
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=491
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Lucinha Cascão transforma 
tradição familiar para doces
Quando o dom vem de família não tem como fugir: uma 
hora o negócio fala mais alto. Foi assim com Lucinha 
Cascão. A profissional cresceu ouvindo as receitas da 
bisavó, que era portuguesa e sempre trabalhou com 
culinária. As receitas e as habilidades na cozinha pas-
saram para a avó e, em seguida, para a mãe de Luci-
nha, que sempre comandarem o fogão com facilidade.     
LEIA MAIS

Quer ser um empreendedor? 
Confira 24 dicas para abrir um 
novo negócio
LEIA MAIS

Manaus receberá em outubro 
Conferência de Inovação e Em-
preendedorismo
LEIA MAIS

Crescimento do empreen-
dedorismo segue tendência 
do mercado
LEIA MAIS

“Pense Grande.doc” estreia 
contando histórias de jovens 
empreendedores
LEIA MAIS

Afinal, quanto custa de ver-
dade abrir franquia de uma 
marca famosa no Brasil?
Uma marca grande e conhecida é sucesso quase cer-
to para quem quer comprar uma franquia? Essa é uma 
questão comum para quem pensa em ter um negócio 
com bandeiras líderes no mercado brasileiro, como O 
Boticário, Cacau Show, Bob’s e outras. 

LEIA MAIS

No aprendizado da família, a 
chance de realizar um sonho

LEIA MAIS

Almoço grátis: startup paga a 
refeição dos clientes

LEIA MAIS

http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/economia/2018/09/23/internas_economia,763463/lucinha-cascao-transforma-tradicao-familiar-para-doces.shtml
https://pme.estadao.com.br/noticias/pme,confira-24-dicas-para-abrir-um-negocio,70002518393,0.htm
https://www.acritica.com/channels/manaus/news/manaus-recebe-conferencia-amazonica-de-empreendedorismo-e-inovacao-em-outubro
https://jornal.usp.br/atualidades/crescimento-do-empreendedorismo-segue-tendencia-do-mercado/
https://diariodovale.com.br/tempo-real/pense-grande-doc-estreia-contando-historias-de-jovens-empreendedores/
https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2018/09/24/preco-franquias-maiores-marcas-ranking-abf.htm
http://www.engeplus.com.br/noticia/gastronomia/2018/no-aprendizado-da-confeitaria-a-chance-de-realizar-um-sonho
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2018/09/almoco-gratis-existe-conheca-startup-que-paga-sua-refeicao.html

