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Sucesso no setor: Livro Metodologia Propan: Estratégias
que revolucionam a pequena
empresa já está disponível!
A frase típica dos chamados marinheiros de primeira
viagem já não impera mais nos negócios. O sucesso de
décadas de trabalho, experiências, desafios e muitas
transformações da Metodologia que revolucionou o setor está agora ao seu alcance.
LEIA MAIS

Receitas diversificadas na panificação estimulam o desejo
do consumidor

Nesse empreendimento tão competitivo reina, mais
uma vez, a criatividade. É aquele “jeitinho brasileiro”
que transforma receitas em um conjunto diversificado
de quitutes. Mas, o pão não anda só. É certeira a aposta
de investir em queijos, frios, carnes, patês e geleias.
LEIA MAIS

Presidente do ITPC é atração Preço do pão é termômetro
da economia no Brasil
na Superminas 2018
O pão francês é tradição na vida dos brasileiros. O mercado da panificação representa, hoje, um dos principais
termômetros da economia do país. Um balanço das
vendas nas padarias, assim como a base do ticket médio, revela o quanto o brasileiro está disposto a investir
na alimentação, mais que isso, o quanto ele pode canalizar seus rendimentos. Indicador dos preços de ingredientes importantes, o preço do pão francês recebe
toda a atenção do mercado em suas projeções.
LEIA MAIS

LEIA MAIS

Novidade: Caravana Propan Curso Gestão na Panificação
chega à cidade de Ipatinga Rio + Pão já está com inscrições abertas!
no dia 23 de outubro
LEIA MAIS

LEIA MAIS
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PRODUTOS E EMPRESAS

Cresce adesão de brasileiros a
aplicativos para fazer supermercado sem sair de casa

O número de consumidores que compram alimentos
pela web aumentou 42%, e o de compras com
aplicativos dobrou neste ano, em relação a 2017,
informou a empresa de pesquisas CVA Solutions. A
companhia ouviu em setembro 7,8 mil pessoas.
LEIA MAIS

Kennedy recebe o 10º Prêmio Moinho para o beneficiamento
Melhores Padarias do Brasil
do trigo produzido em MT deve
ser instalado em Cuiabá
LEIA MAIS

O pão nosso de cada dia carece
de um plano nacional do trigo
para todo o setor
LEIA MAIS
LEIA MAIS

AMIS orienta sobre expediGoverno fecha novo acordo ente durante as eleições
com indústria para redução
de açúcar
LEIA MAIS

Comportamento do consumidor muda, e empresas investem nos multicanais
LEIA MAIS

LEIA MAIS

Apex Brasil aposta em tec- Coop investe R$ 800 mil
nologia para aquecer o setor em restaurante, cafeteria e
Passaram-se três anos desde que a Agência Brasileira rotisseria
de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex
-Brasil) deu seu primeiro passo para aquecer o cenário
de investimento corporativo no Brasil. Provocada pelo
mercado, a agência mergulhou no ecossistema empreendedor e estruturou o Corporate Venture in Brasil,
cuja primeira edição ocorreu em 2015.
LEIA MAIS

Em celebração aos seus 64 anos, a Coop – Cooperativa de Consumo concluiu investimento de R$ 800 mil
para inovar na oferta de serviços alimentícios em parceria com a Nestlé e, assim, fazer frente à expansão de
atacarejos na região.
LEIA MAIS
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CONSUMO

Espaços para a Feira de Negócios da Superminas 2018 já estão esgotados

Não há mais espaços disponíveis para expositores na
Superminas 2018. Considerado um dos maiores do
país, o evento acontece de 16 a 18 de outubro em Belo
Horizonte, reunindo supermercadistas e panificadores
de Minas Gerais, outros estados e vários países.
LEIA MAIS

“Pãozinho sem sal”? Está é a
primeira padaria distinguida
por reduzir o sal no pão

As panificadoras que reduzem o teor de sal no pão, recebem um “selo de qualidade”. A medida, que entrou
em vigor há seis meses, pretende melhorar a saúde
dos cidadãos brasileiros.
LEIA MAIS

ECONOMIA

Conheça as farinhas que
podem substituir a farinha
de trigo nas padarias

A nossa farinha de trigo já não é a mesma, são tantas
modificações na semente, misturas para branqueamento, que se abriu portas para novas possibilidades
na fabricação. Existem outros tipos de farinhas que
podem ser utilizadas nas preparações como substitutas à farinha de trigo.
LEIA MAIS

Dia das Crianças deve mo- ShopperTrak lança indicavimentar R$ 9,4 bilhões no dor de tráfego no varejo
varejo, aponta pesquisa
A ShopperTrak, empresa global de inteligência de tráfeO 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.

go de clientes no varejo, acaba de lançar um indicador
que mede o tráfego de consumidores nos estabelecimentos e oferece a possibilidade de comparações com
o mercado. Segundo Marcelo Quaiatti, diretor da ShopperTrak no Brasil, o país é o primeiro da América Latina
a oferecer esse tipo de solução.

LEIA MAIS

LEIA MAIS
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EMPREENDEDORISMO

Como a dona do sonho mais
famoso do ABC fatura R$ 60
milhões por ano
A empresa familiar conseguiu se adaptar às necessidades dos clientes nos últimos 64 anos e se tornou
uma rede de franquias que fatura, hoje, entre 50 e 60
milhões de reais por ano. Qual a receita disso? Foco na
qualidade e boa gestão.
LEIA MAIS

Ele fatura R$ 34 milhões com A empresa que paga R$ 800
cafeterias. O segredo? Fun- para quem pedir aumento
cionários responsáveis

LEIA MAIS

LEIA MAIS

Confira 24 dicas para abrir um Empreendedoras de Rondonegócio com planejamento e nópolis falam sobre os desamaior eficiência
fios de abrir um negócio
LEIA MAIS

LEIA MAIS

Sete atitudes para salvar o Especialistas indicam aplicapequeno empreendimento tivos básicos para facilitar a
rotina do empreendedor
dos perigos do mercado
LEIA MAIS

Inspirada no filho, empresária
cria marca de alimentos saudáveis no mercado

Como o filho era alérgico a uma série de ingredientes,
Alexandra se viu obrigada a improvisar e começou a
cozinhar para Marc, que adorou as criações da mãe. Os
pais dos amigos do filho também aprovaram, e logo ela
viu uma nova oportunidade de renda.
LEIA MAIS

LEIA MAIS

