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32ª Superminas será realizada entre 16 e 18 de outubro
No próximo dia 16 de outubro começa um dos maiores
eventos empresariais do varejo e indústria do Brasil: o
32º Congresso e Feira Supermercadista e da Panificação, a Superminas Food Show 2018. Realizada até dia 18
de outubro, a Superminas apresenta uma programação
diversificada para o público que percorrerá os pavilhões
e auditórios do Expominas (Av. Amazonas, 6200 – Gameleira), em Belo Horizonte, ao longo dos três dias de
programação do evento.
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2ª Edição do Festival Saborear
Amapá acontece entre os dias
18 e 19 desse mês

Segundo a diretora técnica do Sebrae, Isana Alencar, as
empresas expositoras participam de uma série de capacitações onde são convidadas a inovar o mix de produtos, inserindo ingredientes na culinária que são traduzidos nos produtos de panificação e docerias.
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Metodologia Propan - estra- Vendas no varejo avançam
tégias para uma revolução
1,3% em agosto, afirma IBGE
O desempenho positivo interrompe um movimento
de queda iniciado em maio deste ano. Na relação com
o mesmo mês do ano passado, a alta chega a 4,1%. A
expectativa em pesquisa da agência Reuters era de
um avanço de aproximadamente 0,3% na comparação
mensal e de crescimento de 1,5% sobre um ano antes.
Na comparação com julho deste ano, das oito atividades analisadas pelo instituto, sete apresentaram comportamento positivo no mês.
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Novidade: Caravana Propan Curso Gestão na Panificação
chega à cidade de Caratinga Rio + Pão já está com inscrições abertas!
no dia 23 de outubro
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PRODUTOS E EMPRESAS

A reinvenção das padarias como o mix diversificado influencia seu negócio

A reinvenção das padarias é uma tendência dos dias
atuais, levando em conta que o consumidor deseja
encontrar cada vez mais produtos e serviços em
um mesmo local. A montagem do espaço físico e do
cardápio é feita em cima de muita pesquisa, tendo
como referência os famosos cafés americanos.
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Padarias em supermercados Soluções de mobilidade e self
incrementam o faturamento checkout são destaques para
a SuperMinas 2018
LEIA MAIS

Setor de atacarejo projeta vendas melhores ainda para o 2º
semestre de 2018
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Pizza Studio, Franquia conRestaurante aceita “seguido- siderada o “Subway” das
res” como pagamento, com pizzas, chega ao Brasil
base no perfil do cliente
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Setor de comércio do Ceará
aposta em festas de fim de
ano para aquecer economia
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Commodities: Tudo sobre – Verdemar abre 14ª loja com
O que são? Quais os tipos? aporte de R$ 10 mi
A inauguração da 14ª loja da rede de supermecados faz
Como investir?
parte de uma estratégia de expansão que tem como
As Commodities referem-se a um produto de origem
primária, que é comercializado nas bolsas de valores
do mundo inteiro. O termo “Commodities” é usado
para falar de recursos vegetais agrícolas, como por
exemplo o trigo, utilizado para a fabricação de pães.

princípio a proximidade com os consumidores fiéis da
rede. Em 2016, eram apenas 8 lojas, ocasião em que foi
inaugurada a loja da Savassi. A nova unidade conta com
uma área de venda de 2 mil metros quadrados está localizada na região Centro-Sul de Belo Horizonte.
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CONSUMO

Emulzint lança aplicativo para
facilitar a rotina nas padarias e
confeitarias brasileiras
O App lançado recentemente pela empresa visa ajudar
o dia a dia dos profissionais de panificação e confeitaria, por meio de conteúdo exclusivo e acesso a materiais, vídeos e informação O aplicativo é desenvolvido
para auxiliar os profissionais em suas atividades.
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Wickbold tem novo pão integral
Inédito no Brasil na categoria, o produto é elaborado
com farinha 100% integral e açúcar mascavo. Segundo
Pedro Wickbold, gerente da marca, o novo pão reforça o
DNA da empresa na busca pelo bem-estar dos consumidores, oferecendo pães que atendem às demandas
por saudabilidade, sem abrir mão do sabor. A novidade
integra ainda a categoria de pães artesanais da marca.
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ECONOMIA

Pão Nosso pode ser alternativa mais saudável no
café da manhã

Lançado durante a 31ª edição do Congresso Brasileiro
da Indústria de Panificação e Confeitaria, Congrepan,
com fórmula desenvolvida pelo Senai - MG, em pareceira com a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria, ABIP, o Pão Nosso chegará em
breve às padarias de todo Brasil.
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Dia das Crianças deve mo- Assadeiras para panificavimentar R$ 9,4 bilhões no ção e confeitaria: você savarejo, aponta pesquisa
be diferenciar cada uma?
O Dia das Crianças representa a última festa comemorativa antes do Natal e dará sinais de como será o desempenho das vendas no final do ano. “As intenções
de compra da data servirão de termômetro para o fim
de ano ao trazer as primeiras impressões do que deve
acontecer no Natal.

A variedade de assadeiras fez com que a sua escolha
se tornasse uma tarefa um pouco mais trabalhosa. Algumas receitas, para que fiquem bem preparadas, exigem o uso de peças específicas. É preciso, assim, ter a
atenção com diversas características, como tamanho,
formato e material.
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EMPREENDEDORISMO

Padaria com equipe totalmente feminina aposta na
fermentação natural
Júlia Arruda de Macedo, 24 anos, natural de Florianópolis, é a proprietária da Pão à Mão, fábrica artesanal
de pães localizada no Santa Mônica, novo reduto gastronômico da capital, e faz parte da nova geração de
padeiros que busca voltar as origens.
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Mãe e Filhas faturam R$ 2,5 Negócios para “60 mais” esmilhões com confeitaria
tão em alta no Brasil
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Ela ouviu mais de 100 “nãos, Como conseguir recursos panão desistiu e conseguiu in- ra alavancar seu negócio e aumentar sua renda
vestimento de R$ 200 mi
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Brasileiro ganha prêmio de Procura por linha de crédito
empreendedorismo no Mer- revela tendência à abertura
do negócio próprio
cado Livre
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Evento de empreendedorismo e inovação em Campinas abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do “InovaCampinas”, evento gratuito de empreendedorismo
e inovação que acontece nos dias 24 e 25 de outubro,
das 8h às 19h, na Expo Dom Pedro, em Campinas (SP).
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