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Congrepan 2018 começa a 
partir do dia 26 deste 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 – Con-
gresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confeita-
ria – Receita de sucesso – Alimentação Saudável, Ino-
vação e Produtividade.

LEIA MAIS

Prepare-se: vem aí a Su-
perMinas Food Show 2018! 
Confira a programação
LEIA MAIS

Pós-graduação em gastro-
nomia vegetariana e vegana 
chega a Pernambuco
LEIA MAIS

Porto Alegre será sede do 1º 
Congresso de Confeitaria e 
Empreendedorismo

LEIA MAIS

Já parou para pensar que a decoração da sua padaria 
pode impactar diretamente em suas vendas? Talvez 
a resposta ainda seja não. Muitos proprietários estão 
somente voltados para a produção e para as vendas. 
Porém, este pode ser o fator que garantirá a sua maior 
clientela, além de ser um diferencial que o colocará à 
frente de seus concorrentes.

LEIA MAIS

Sua padaria é atrante? En-
tenda como a imagem im-
pacta no resultado final

Indústria de Panetone espera 
ampliar vendas em 2018
Um dos produtos mais consumidos durante o Natal, o 
panetone é um campeão de vendas. Já de olho no pla-
nejamento deste ano, a indústria de panetones segue 
com otimismo nos resultados. Os empresários do setor 
acreditam que o mercado continuará aquecido, e a esti-
mativa é um aumento nas vendas de 7 a 8%. Embora o 
trigo tenha disparado, a expectativa é driblar os cutos e 
conseguir colocar o item nas prateleiras a preços aces-
siveís para o consumidor.

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/
http://rondoniaovivo.com/gastronomia/noticia/2018/09/17/pos-graduacao-em-gastronomia-vegetariana-e-vegana.html
http://felipevieira.com.br/site/porto-alegre-sera-sede-do-1o-congresso-de-confeitaria-e-empreendedorismo/
http://rocacontabil.com.br/aprenda-decorar-sua-padaria-para-aumentar-as-vendas/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-09/industria-do-panetone-espera-ampliar-vendas-mesmo-com-farinha-cara


17/09/2018 a 21/09/2018CLIPPING
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Aposta: agregar o mix com 
pães de fermentação natural
A corrida em busca da levedura perfeita já está valendo 
em São Paulo! Além do clássico pão francês, tão comum 
nas padarias de todo Brasil, o pão artesanal também 
vem ganhando espaço. Os pães de fermentação 
natural, sem aditivos químicos ou conservantes, são 
saborosos e também saudáveis para o consumidor. 

LEIA MAIS 

Pão francês em Manaus terá 
reajuste com impacto do dólar

LEIA MAIS

Delícias sem açúcar, lactose 
ou glúten - empresa cresce 
no mercado saudável
LEIA MAIS

Comerciantes buscam solu-
ções para amenizar alta do 
dólar sem recessão
Afetados pela alta do dólar, os comerciantes de São 
Carlos buscam soluções para evitar ou amenizar o 
aumento do preço das mercadorias. A valorização da 
moeda norte-americana impacta diretamente nos 
preços de produtos considerados básicos no Brasil.

LEIA MAIS

Supermercados inovam e fo-
cam em praticidade para aten-
der os clientes 
LEIA MAIS

Cafeteria é o ramo mais pes-
quisado no semestre, de acordo 
com Sebrae
LEIA MAIS

Conceito monte seu bolo faz 
sucesso entre os clientes

LEIA MAIS

Alagoano do Senai dispu-
ta campeonato mundial de 
confeitaria na Alemanha
LEIA MAIS

Doceria compacta no Recife 
aposta nas minitortas
As lojas da doceria Dalena investiram recentemente 
em um formato mais compacto, que tem na sua uni-
dade, recém-inaugurada na galeria Corta Jaca, em Boa 
Viagem, o modelo ‘petit’. Com o novo formato, a pro-
posta é apresentar ao cliente porções menores, práti-
cas e de fácil transporte. Há também a mudança visual,  
com o novo design das lojas.

LEIA MAIS

https://www.obaoba.com.br/comes-e-bebes/noticia/padarias-artesanais-em-sao-paulo
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/09/20/preco-do-pao-frances-em-manaus-tera-reajuste-com-impacto-do-dolar-diz-sindpam.ghtml
http://www.rdnews.com.br/final-de-semana/gastronomia/zerou-revoluciona-mercado-e-vende-delicias-sem-acucar-lactose-ou-gluten/105498
https://www.acidadeon.com/saocarlos/economia/NOT,0,0,1374325,comerciantes+buscam+solucoes+para+amenizar+alta+do+dolar.aspx
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/cadernos/negocios/supermercados-inovam-e-focam-em-praticidade-1.2002988
https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/18140/cafeteria-e-o-ramo-mais-pesquisado-no-semestre
http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/09/19/doce-menina-em-sao-paulo-tem-conceito-criativo-de-monte-seu-bolo/
http://www.tnh1.com.br/noticia/nid/alagoano-do-senai-disputa-mundial-de-confeitaria-na-alemanha/
https://www.folhape.com.br/diversao/diversao/sabores/2018/09/20/NWS,81922,71,513,DIVERSAO,2330-DOCERIA-INAUGURA-LOJA-COMPACTA-RECIFE-APOSTA-NAS-MINITORTAS.aspx
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Café 3 Corações e Confei-
taria Colombo fazem lan-
çamento internacional
O Grupo 3corações, marca líder em cafés no Brasil, em 
parceria com a Confeitaria Colombo, lança o Microlote 
Colheita Tardia Sul de Minas Gerais, premiado no Con-
curso Internacional de Qualidade de Cafés Especiais, 
Programa Destaque Brasil da BSCA, que visa reconhe-
cer os cafés com maturação tardia.

 LEIA MAIS

Gestão de Clientes no varejo: 
como a estratégia pode evitar 
perda de clientes
A perda de clientes é um dos maiores problemas que 
uma empresa pode ter, e isso se não for o pior. Uma 
pesquisa recente identificou que a falta de ofertas per-
sonalizadas e o mau atendimento fez com que empre-
sas brasileiras perdessem R$ 401 bilhões. 

LEIA MAIS

Vendas do varejo no Brasil 
crescem 4,7% em agosto, 
mostra índice da Cielo
As vendas do varejo no Brasil avançaram 4,7 por cento 
em agosto na comparação com o mesmo mês do ano 
passado, descontada a inflação, segundo o Índice Cielo 
do Varejo Ampliado (ICVA), divulgado nesta segunda-
feira pela companhia de meios de pagamento Cielo.

LEIA MAIS

Bolo básico: quando menos 
é mais na confeitaria
Nem sempre os clientes estão em busca de confeitos, 
decorações e sabores inusitados. Ter um bom estoque 
de bolos simples é sempre bom. Há algumas dicas im-
portantes para para evitar erros. Vale lembrar que os 
quatro ingredientes principais são: farinha, ovos, gor-
dura e açúcar. A farinha e os ovos dão a estrutura do 
bolo. Além disso, os ovos também dão umidade.

LEIA MAIS

Abrindo um novo negócio: saiba 
como montar uma chocolateria
Como é um ramo em que a concorrência é forte no 
mercado e está diretamente ligada a grandes fabrican-
tes, é preciso investir bastante na qualidade para assim 
ter um excelente retorno em números. Uma chocola-
teria seria uma pequena fábrica de chocolates, mas 
com mais personalidade e maior rendimento.

LEIA MAIS

http://revistacafeicultura.com.br/?mat=66800
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/gestao-de-clientes-no-varejo-como-a-estrategia-pode-evitar-perda-de-clientes/
https://www.terra.com.br/economia/vendas-do-varejo-no-brasil-crescem-47-em-agosto-mostra-indice-da-cielo,257b8845cd558c59d7ee3fa58abe7f33umfqrkbo.html
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/como-fazer-um-bolo-basico-quais-ingredientes-usar,8b6e8fb3baf53b67d76ad4024a68ab88kfssnnpt.html
https://novonegocio.com.br/ideias-de-negocios/como-montar-uma-chocolateria/
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EMPREENDEDORISMO

Vai abrir uma padaria? Veja 
sete dicas importantes
Assim como qualquer outro empreendimento, a aber-
tura de uma padaria é rodeada de aspectos que, se le-
vados em consideração, farão toda a diferença em seu 
negócio. É importante levar em conta a escolha da lo-
calização, aquisição de equipamentos, relacionamento 
com supervisores e detalhes de vendas.

LEIA MAIS

5 dicas para empreendedo-
res que desejam ter sucesso 
rápido de forma segura
LEIA MAIS

Cresce número de microem-
preendedores individuais em 
Divinópolis (MG)
LEIA MAIS

Plataforma digital estimula  
o empreendedorismo digital 
e o networking
LEIA MAIS

Programa vai oferecer micro-
crédito de até R$ 15 mil para 
empreendedores de Salvador
LEIA MAIS

A saga de um herdeiro para 
reviver uma fábrica de cho-
colates de 115 anos
O empreendedor por trás da Chocolateria Brasileira, 
Christian Neugebauer, vem de uma família cuja primei-
ra fábrica era de seus antepassados, também chamada 
Neugebauer, foi aberta em 1903. Desde então, lições 
de gestão e produção da iguaria foram repassadas.

LEIA MAIS

Empreender em terras es-
trangeiras... é possível?

LEIA MAIS

Início: o desafio de empreen-
der ainda na faculdade

LEIA MAIS

https://www.juridoc.com.br/blog/abrir-uma-empresa/6220-como-montar-padaria-7-dicas-abrir-negocio/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/5-dicas-para-empreendedores-que-desejam-ter-sucesso-rapido,80bbae02f274cae7e67ac41f6b986fd95kzf0b91.html
https://g1.globo.com/mg/centro-oeste/noticia/2018/09/16/cresce-numero-de-microempreendedores-individuais-em-divinopolis.ghtml
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/plataforma-estimula-o-empreendedorismo-e-o-networking/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/programa-vai-oferecer-microcredito-de-ate-r-15-mil-para-empreendedores-de-salvador/
https://exame.abril.com.br/pme/a-saga-de-um-herdeiro-para-reviver-uma-fabrica-de-chocolate-de-115-anos/
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/desde-1976-salomao-toca-padaria-no-amambai-depois-de-escapar-de-uma-guerra
https://www.jornalcruzeiro.com.br/presenca/padaria-panini-celebra-15-anos-de-historia-com-nova-unidade/

