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Giro na Superminas deve 
bater meta inicial
Evento teve seu encerramento no Expominas, em Belo 
Horizonte, com saldo positivo de negócios, após mo-
vimentar o setor. A feira reuniu as principais empresas 
dos segmentos supermercadista e da panificação do 
País e é organizada de forma conjunta pela Associação 
Mineira de Supermercados  e pela Amipão. 

LEIA MAIS

A Caravana Propan está de 
volta! Próxima parada: Cara-
tinga/MG, no Vale do Aço
LEIA MAIS

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

Sebrae debate empreende-
dorismo de Startups em PB

LEIA MAIS

Já na reta final do ano, a comercialização de itens como 
panetones e ceias de Natal prontas deve ajudar o setor 
de panificação em todo país a alavancar as vendas nos 
últimos meses de 2018. Nas graças do consumidor há 
poucos anos, as ceias natalinas prontas preparadas e 
oferecidas, sobretudo, por padarias, ganham cada vez 
mais a atenção do público.

LEIA MAIS

Panificadoras esperam al-
ta de 10% nas vendas de 
fim de ano

Marca própria: você sabe co-
mo valorizar seus produtos?
Valorizar as marcas mais vendidas de um produto ou 
arriscar um pouco mais e oferecer ao cliente o que você 
mesmo produz? A ideia que os itens “feitos em casa” 
são de qualidade inferior foi ultrapassada nos EUA e, 
agora, pode ser também no Brasil. Bom, pelo menos 
essa é a ideia do GPA, que planeja revolucionar o contei-
to de marca própria no Brasil.

LEIA MAIS

http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/giro-na-superminas-deve-bater-meta-inicial/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1261
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1262
https://paraibaonline.com.br/2018/10/sebrae-realiza-palestra-sobre-empreendedorismo-durante-workshop-de-startups-em-cg/
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/panificadoras-esperam-alta-de-10-nas-vendas-de-fim-de-ano-1.1983443
https://veja.abril.com.br/economia/pao-de-acucar-relanca-qualita-e-quer-transformar-conceito-de-marca-propria/
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Gestão de equipes em pada-
rias: a importância de investir 
na capacitação de todos
Ser atendido por um funcionário desmotivado ou que 
não presta atenção é desgastante. Por outro lado, se 
o cliente for bem atendido por alguém atencioso e 
disposto a ajudar, com certeza, as chances de ele fazer 
a compra e voltar novamente serão muito maiores.

LEIA MAIS 

AMIS e PagSeguro fortalecem 
supermercados mineiros com 
parceria inédita

LEIA MAIS

Varejo: Grupo Pão de Açúcar 
tem alta de 12,4% na receita 
da área alimentar
LEIA MAIS

Abitrigo afirma que é preciso 
aproveitar mudança na polí-
tica nacional
O presidente da Associação Brasileira da Indústria do 
Trigo afirmou que “é preciso aproveitar o momento de 
mudança na política nacional”, com as eleições para a 
Presidência, para tentar avançar com uma política es-
tratégica que atenda o setor. 

LEIA MAIS

PIS/PASEP ajuda na retoma-
da do varejo na reta final do 
ano e movimenta economia
LEIA MAIS

Preço do pão francês pode ser 
encontrado com venda até R$ 
14,90 em João Pessoa
LEIA MAIS

Pâine abre padaria para em-
presas e aposta nas vendas 
coorporativas

LEIA MAIS

Padaria do futuro: jovens 
criam aplicativo para clientes 
comprarem  pão pelo celular
LEIA MAIS

Alimentos à base de trigo 
tiveram alta de 10% no RS, 
aponta Agas
Um dos principais alimentos do café da manhã está 
mais caro no Rio Grande do Sul. A alta do trigo impac-
tou no preço final do pão francês, mais conhecido pelos 
gaúchos como cacetinho. Em Santa Maria, as padarias 
trabalham com trigo importado da Argentina. 

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/gestao-de-equipes-em-padarias/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=533
https://www.valor.com.br/empresas/5924413/grupo-pao-de-acucar-tem-alta-de-124-na-receita-da-area-alimentar
http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=NzMx
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=2&clipping=66269
https://portalcorreio.com.br/preco-do-quilo-do-pao-frances-pode-ser-encontrado-ate-r-1490/
http://blogs.opovo.com.br/jocelioleal/2018/10/18/paine-abre-padaria-para-empresas/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Aplicativos/noticia/2018/10/padaria-do-futuro-jovens-criam-app-para-clientes-comprarem-pao-pelo-celular.html
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2018/10/13/alimentos-a-base-de-trigo-tem-alta-de-10-no-rs-aponta-agas.ghtml
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Aprenda a  fazer seu levain 
sem erros
O Levain é um fermento natural e consiste basicamen-
te de uma massa obtida pela mistura de farinha e água.
Ao ser exposta, é contaminada por microorganismos 
dispersos no ambiente que devem encontrar nessa 
massa um ótimo meio de crescimento. Isso ocasiona 
uma série de fermentações não controláveis, diferen-
tes do uso do fermento biológico industrializado.

LEIA MAIS

Padaria capixaba investe no di-
ferencial e é reconhecida pela 
qualidade de seus produtos
Foi com a proposta de oferecer o melhor aos clien-
tes que a Padaria Monte Líbano foi reconhecida como 
a melhor do ramo em uma das categorias do Prêmio 
Gourmet Vip 2018, da Rede Vitória. Com seis lojas es-
palhadas pe Grande Vitória, a rede já está há 55 anos.  

LEIA MAIS

Seleve se destaca no mer-
cado por vender exclusiva-
mente produtos sem glúten 
Voaltada para  pessoas intolerantes, alérgicas e celíacas 
que não conseguem manter as dietas por não encon-
trarem bons produtos sem glúten e sem lactose, a Sele-
ve focou para uma demanda não atendida no mercado. 

LEIA MAIS

Panetones já chegaram às 
prateleiras dos supermer-
cados do país
O ano de 2018, com recorde de feriados prolongados-
Copa do Mundo e eleições, passou em um piscar de 
olhos, tanto que o panetone — pão doce tradicional da 
festa — já está sendo vendido nos supermercados. 

LEIA MAIS

Seven Boys conta 5 curiosi-
dades sobre a  produção de sua 
bisnaguinha
Preparo, corte, descanso, forneamento e mais alguns 
pontos importantes da receita. Finalmente, a Seven 
Boys revelou detalhes sobre a produção de um des 
ícones de vendas: a famosa bisnaguinha.

LEIA MAIS

https://mdemulher.abril.com.br/gastronomia/dia-mundial-do-pao-passo-a-passo-para-fazer-seu-levain-sem-erros/
https://novo.folhavitoria.com.br/geral/noticia/10/2018/dia-do-pao-padaria-capixaba-investe-no-diferencial-e-e-reconhecida-pela-qualidade
http://www.soubh.com.br/materias/empreendedorismo/uma-padaria-diferente-em-bh/
https://extra.globo.com/noticias/economia/natal-nos-supermercados-panetones-ja-estao-nas-prateleiras-23163263.html
http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/10/18/seven-boys-apresenta-5-curiosidades-sobre-a-producao-da-bisnaguinha/
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EMPREENDEDORISMO

Conheça 16 franquias que 
bombam no interior do país 
com baixos investimentos
Não é difícil encontrar pessoas dispostas a trocar o es-
tresse da rotina em uma grande cidade por dias mais 
tranquilos no interior do país. De olho nisso, empresas 
têm se mostrado favoráveis a expandir operações para 
cidades mais distantes dos centros urbanos.

LEIA MAIS

Como o empreendedorismo 
pode impulsionar a transfor-
mação do Brasil
LEIA MAIS

Empreendedorismo: Suporte 
em processos é solução para 
alavancar novos negócios
LEIA MAIS

Franquia: o que você precisa 
saber antes de abrir uma e 
se aventurar no mercado
LEIA MAIS

Pequenos negócios do Estado 
comemoram participação na 
32ª Superminas
LEIA MAIS

Restaurante baiano une as-
pectos culturais do estado e 
encanta clientes
Qual tal apostar em ingredientes locais e na cultura do 
seu próprio estado na hora de abrir um restaurante? 
Essa foi a ideia do restaurante Casa de Tereza, localiza-
do em Salvador, que vem ganhando o gosto do público. 
LEIA MAIS

Empreendedor, com recor-
tes ou por inteiro

LEIA MAIS

Empreendimento em casa: 
confira dicas de confeitaria

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/10/16-franquias-que-bombam-no-interior-do-pais-partir-de-r-8-mil.html
https://www.itforum365.com.br/encontros/como-o-empreendedorismo-pode-impulsionar-transformacao-do-brasil/
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/empreendedorismo-suporte-em-processos-de-patente-e-investimento-e-solucao-para-alavancar-novos-negocios/
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2018/10/franquia-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-abrir-uma.html
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=543
http://www.abrasel.com.br/atualidade/noticias/6519-17102018-restaurante-baiano-une-aspectos-culturais-do-estado-e-encanta-clientes.html
https://pme.estadao.com.br/noticias/pme,empreendedor-com-recortes-e-por-inteiro,70002527929,0.htm
https://tvjornal.ne10.uol.com.br/noticia/programa/sabor-da-gente/2018/10/18/empreendimento-em-casa-confira-dicas-de-confeitaria-49462.php

