
CLIPPING
DA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA Edição 204 - Ano IV

22/10/2018 a 26/10/2018

Metodologia Propan: ainda 
dá tempo de aprender mais!
O  livro “Metodologia Propan - Estratégias que Revolu-
cionam a Pequena Empresa” já ajudou a diversos líde-
res e gestores em todo Brasil. Revelando experiências 
e aprendizados únicos decorrentes a diversos anos de 
trabalho, desafios e experiências, o livro traz ao alcance 
do público diretrizes valiosas para o sucesso.

LEIA MAIS

Vila Velha recebe Encontro 
de Empresários de Panifica-
ção da Região Metropolitana
LEIA MAIS

Inscrições para o Curso Ges-
tão na Panificação: Rio + Pão 
já estão abertas
LEIA MAIS

Sebrae prepara semana glo-
bal do empreendedorismo

LEIA MAIS

A diversificação deixou de ser uma opção em termos 
de estratégia e se transformou em questão de sobrevi-
vência em uma época caracterizada pela concorrência 
acirrada. Ampliar a oferta de produtos é uma excelen-
te tática para aumentar a base de clientes e conquistar 
diferentes nichos de mercado. E esse artifício funciona 
mais do que como um atrativo para os clientes. 

 LEIA MAIS

Atraindo clientes: monte 
o mix de produtos ideal e 
valorize seu negócio

Tecnologia conquista consu-
midor de supermercados, re-
vela estudo
Programas de fidelidade e e-mail marketing direciona-
dos e personalizados têm gerado impacto positivo em 
vendas. E no extremo oposto, dentro das lojas físicas, 
os problemas que mais incomodam os consumidores, 
além do preço alto, continuam sendo as filas nos caixas, 
falta de produtos e falta de sinalização ou erro no preço.  

LEIA MAIS

http://eadmarciorodrigues.com.br/curso/78/-livro-metodologia-propan
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1263
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1262
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/sebrae-prepara-semana-global-do-empreendedorismo
http://praticabr.com/blog/como-montar-o-mix-de-produtos-ideal-confira-essas-dicas/
http://tiinside.com.br/tiinside/webinside/24/10/2018/tecnologia-conquista-consumidor-de-supermercados-revela-estudo/
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Padarias: pontos críticos em 
segurança alimentar - como 
identificá-los?
O ramo de padaria é a “meninas dos olhos” da área 
alimentícia, e sua estrutura permite a comodidade de 
encontrar uma variedade incomparável de serviços 
agregados. Conheça e evite os pontos críticos deste 
que é um dos maiores segmentos do país.

LEIA MAIS 

Alta do trigo faz o preço do pão 
francês subir nas padarias

LEIA MAIS

Café da manhã capixaba está 
quase R$ 16 mais caro, diz 
pesquisa da EJFV
LEIA MAIS

Estoques do varejo ainda 
estão longe do ideal, aponta 
FecomercioSP
Após cair por cinco meses consecutivos, o índice de 
estoques (IE) do comércio varejista paulistano regis-
trou alta de 4,6%, de 104,2 pontos em setembro para 
109 pontos em outubro. Em relação ao mesmo período 
do ano passado, o indicador subiu 0,5%.

LEIA MAIS

Grupo Pão de Açúcar tem lucro 
37% maior no 3º trimestre, e 
atacarejo cresceu 25,2%
LEIA MAIS

Quilo do pão francês não deve 
sofrer reajuste em Manaus, 
afirma Sindipan - MA
LEIA MAIS

Tecnologias inovam o setor 
de fidelidade e lançam novo 
olhar no varejo

LEIA MAIS

Restaurante na Praça da Es-
tação aposta em gastrono-
mia e networking
LEIA MAIS

Duas Rodas patrocina en-
contro de tendências e ino-
vação alimentícia
A multinacional Duas Rodas, líder nacional na fabrica-
ção de aromas e ingredientes para a indústria de ali-
mentos, patrocina a 8ª edição do Building Heathier 
Brands, Fórum de Tendências e Inovação, que aborda-
rá temas relacionados a marketing, saúde e nutrição. 
LEIA MAIS

http://www.guiachef.com.br/padarias-pontos-criticos/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/10/25/internas_economia,714874/alta-do-trigo-faz-o-preco-do-pao-frances-subir-nas-padarias.shtml
http://eshoje.com.br/cafe-da-manha-capixaba-esta-quase-r-16-mais-caro-diz-pesquisa/
https://www.valor.com.br/brasil/5946157/estoques-do-varejo-ainda-estao-longe-do-ideal-aponta-fecomerciosp
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/10/grupo-pao-de-acucar-tem-lucro-37-maior-no-3o-trimestre.shtml
http://d.emtempo.com.br/economia/125530/quilo-do-pao-frances-nao-deve-sofrer-reajuste-em-manaus
https://computerworld.com.br/2018/10/25/tecnologias-exponenciais-inovam-o-setor-de-fidelidade/
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/10/26/noticias-gastronomia,236289/restaurante-na-praca-da-estacao-aposta-em-gastronomia-diversao-e-cowo.shtml
https://www.segs.com.br/veiculos/141177-duas-rodas-patrocina-evento-de-tendencias-e-inovacao-voltado-a-industria-alimenticia
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Lojas de bairro apostam em 
estratégia de marketing local
Um estudo recente da Kantar Worldpanel, envolven-
do mais de 41 mil domicílios em dez países da Améri-
ca Latina, inclusive o Brasil, confirmou aquilo que já era 
suspeita: 68% dos latinos preferem  fazer suas com-
pras perto de casa. São consumidores que querem co-
modidade, frequentam os pontos de venda do próprio 
bairro, e moram em um raio estimado de até 14 km. Em 
outras palavras, um público alvo em potencial.

LEIA MAIS

Padaria: saiba como analisar o 
mercado e colocar seu negócio 
no rumo certo!
Conhecer o mercado de atuação é uma questão indis-
pensável, pois serve como partida para uma tomada 
de decisão: montar ou não uma padaria. Se você to-
mou essa decisão, comece pesquisando o que a popu-
lação ao redor gostaria de encontrar em uma padaria.  

LEIA MAIS

Churro de três metros faz 
sucesso em doceria de São 
Paulo e fideliza clientes
O chocolate é o doce preferido de muita gente, com ex-
ceção dos moradores do bairro da Aguá Rasa, na Zona 
Leste de São Paulo. Lá, a guloseima favorita é o churro, 
vendido pela A Casa do Churro, uma doceira que desde 
1974 oferece ao público várias versões da massa.

LEIA MAIS

Compotas: doce herança da 
confeitaria brasileira
No livro “Açúcar, uma Sociologia do Doce” o escritor 
Gilberto Freyre afirma: “O açúcar refinou o paladar bra-
sileiro, dando-lhe densidade histórica por intermédio 
dos doces e bolos.” E entre esses doces, estão aqueles 
que passam de geração em geração e nasceram para 
conservar os ingredientes, como as frutas e o leite ou, 
em outras palavras, as compotas.

LEIA MAIS

Por que o pão de fermentação 
lenta é mais saudável?
O fermento natural é conhecido por diversos nomes: 
levain (fermento em francês, se pronuncia “levãn”), 
sourdough starter (inglês), lievito naturale ou pasta 
madre (italiano). Um pão com esse fermento leva mais 
tempo para ser feito, possui um aspecto rústico, uma 
casca crocante, um miolo com alvéolos irregulares.
LEIA MAIS

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/lojas-de-bairro-utilizam-a-divulgacao-em-saco-de-pao-como-estrategia-para-impulsionar-o-marketing-de-vizinhanca/
https://www.cpt.com.br/cursos-a-distancia-na-area-padaria-e-confeitaria/artigos/padaria-saiba-como-analisar-o-mercado-e-caminhe-para-o-sucesso
https://catracalivre.com.br/agenda/churro-de-3-metros/
http://blogs.atribuna.com.br/boamesa/2018/10/compotas-doce-heranca-brasileira/
http://agrosoft.com.br/agroviewer.php?vid=HkYblhk2__Y&titenc=Por+que+p%C3%A3o+de+fermenta%C3%A7%C3%A3o+lenta+%C3%A9+mais+saud%C3%A1vel%3F
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Empreendedora cria padaria 
para crianças em fase de 
introdução alimentar
“Percebi que as pessoas se interessavam quando ti-
nham contato com os pãezinhos que eu estava fazen-
do, na época, apenas para o meu filho. Comecei então 
a produzir em casa para vender”, conta a empreende-
dora, que tem dois sócios-investidores.

LEIA MAIS

Inteligência emocional: saiba 
como ela pode ser uma aliada 
na hora de empreender
LEIA MAIS

Sistema de permuta ajuda a 
fomentar empreendedorismo 
entre novas empresas
LEIA MAIS

Vai abrir um negócio? Que tal 
misturar diferentes culturas 
e obter novos sabores?
LEIA MAIS

Dove e Abras lançam prêmios  
para mulheres inspiradoras do 
varejo no Brasil
LEIA MAIS

Falta de disponibilidade inte-
gral? Conheça a confeitaria 
que só abre às quartas-feiras
Nem semper é possível dar toda a atenção e tempo ao 
seu negócio. Porém, por outro lado, o sonho ou a ne-
cessidade de ter um negócio pode falar mais alto. Nes-
sas horas, ideias alternativas podem ajudar.

LEIA MAIS

Desempregado sustenta fa-
mília com venda de pão de 
queijo em ônibus de Vitória

LEIA MAIS

Quando o pão mais conhecido  
é patrimônio da família

LEIA MAIS

https://pme.estadao.com.br/noticias/pme,empreendedora-cria-padaria-para-criancas-em-fase-de-introducao-alimentar,70002558366,0.htm
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/empreendedorismo-e-inteligencia-emocional-como-atingir-o-maximo-potencial-e-se-tornar-um-profissional-de-alta-performance/
https://jornalhoraextra.com.br/sociedade/13011-negocios-sistema-de-permuta-ajuda-a-fomentar-empreendedorismo/
https://culturadoria.com.br/encontro-de-minas-gerais-com-a-franca-conheca-a-espetacular-doceria/
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=20&clipping=66374
https://www.bemparana.com.br/blog/comerecurtir/post/delicias-de-roberta-schwanke-a-confeitaria-que-so-abre-as-quartas-feiras
https://g1.globo.com/es/espirito-santo/noticia/2018/10/22/desempregado-sustenta-familia-com-venda-de-pao-de-queijo-em-coletivos-na-grande-vitoria.ghtml
https://www.diariodosertao.com.br/noticias/283019/100-anos-de-saora-em-cajazeiras-o-pao-mais-conhecido-da-cidade-que-e-patrimonio-da-familia.html

