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Já começou a produção de 
panetones artesanais nas 
padarias e confeitarias!
Que venham as festas de fim de ano e, claro, o tempo 
das delícias natalinas também! Há dois meses do Natal, 
já é possível encontrar panetones nas prateleiras das 
padarias e supermercados. Os comerciantes esperam 
um aumento de até 25% nas vendas até o final do ano.  

LEIA MAIS

RS recebe importante pales-
tra sobre o mercado de pães 
congelados no Brasil
LEIA MAIS

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

Metodologia Propan: a eficá-
cia disponível em suas mãos

LEIA MAIS

Agilidade nos processos, diminuição de custo com ma-
téria-prima e ganho de tempo. Estes estão entre os 
benefícios de automatizar o seu negócio e atualizar sua 
rotina empresarial. Vale levar em consideração que, na 
hora do consumidor decidir entre estabelecimentos do 
mesmo ramo, ele acaba escolhendo o que está mais 
antenado com as inovações tecnológicas.

 LEIA MAIS

Competitividade: desven-
de as vantagens de auto-
matizar a sua padaria

Molino Cañuelas fecha impor-
tante parceria para ampliar 
volume de negócios no mer-
cado de panificação nacional
O uso de pães congelados no mercado de panificação 
e confeitaria brasileiro vem se intensificando ao longo 
dos últimos anos, crescendo em torno de 9% ao ano. De 
olho nesse mercado, a empresa argentina com 80 anos 
de experiência expande seus negócios no Brasil.

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2018/10/27/padarias-e-confeitarias-comecam-producao-de-panetones-artesanais.ghtml
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1265
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1262
http://eadmarciorodrigues.com.br/curso/78/-livro-metodologia-propan
https://sischef.com/vantagens-de-ter-um-sistema-para-padaria/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1264
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Afinal, como reduzir impostos 
de uma padaria?
Na hora de trabalhar na redução de impostos de uma 
padaria, é preciso ter em mente que há uma única 
forma de  fazer isso: a elisão fiscal. E se para você esse 
é um termo desconhecido, saiba que ele nada mais é 
que um conjunto de medidas lícitas, que se adotadas 
pelo contribuinte reduzi o valor destinado a impostos.

LEIA MAIS 

Supermercados inovam com 
compras feitas pela internet

LEIA MAIS

Cenário político do país man-
tém estável confiança do va-
rejo no futuro
LEIA MAIS

Outback lança três lanches 
inéditos, incluindo um bur-
ger doce
De olho no mercado, o Outback Steakhouse inovou 
mais uma vez e surpreenderá seus clientes com a Ou-
tback Burger Experience: três novos sanduíches com 
receitas exclusivas estarão no cardápio do restaurante 
a partir de 30/10 por tempo limitado.

LEIA MAIS

Pão de Açúcar: Lucro passa 
de R$ 43 milhões a R$ 150 
milhões no 3º trimestre
LEIA MAIS

Compradores brasileiros pres-
sionam valores do trigo, de olho 
nas condições para exportação
LEIA MAIS

Planejamento: GPA decide 
acelerar revitalizações de 
supermercados em 2019

LEIA MAIS

Sindicato das indústrias de 
panificação realiza posse de 
nova diretoria
LEIA MAIS

Avanço: movimento do co-
mércio cresce 3,1% no atual
semestre
O Indicador Movimento do Comércio, que acompanha 
o desempenho das vendas no varejo em todo o Brasil, 
avançou 3,1%, de acordo com os dados apurados pela 
Boa Vista SCPC. Na avaliação mensal, a atividade cres-
ceu 1,0% ante maio.

LEIA MAIS

http://rocacontabil.com.br/como-reduzir-impostos-de-uma-padaria/
https://www.jornalcruzeiro.com.br/economia/supermercados-inovam-com-compras-feitas-pela-inter
http://www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/10/cenario-politico-mantem-estavel-confianca-do-setor-supermercadista-no-futuro-n51066
https://exame.abril.com.br/marketing/outback-lanca-tres-lanches-ineditos-incluindo-um-burger-doce/
https://www.valor.com.br/empresas/5949549/pao-de-acucar-lucro-passa-de-r-43-milhoes-r-150-milhoes-no-3-tri
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/compradores-brasileiros-pressionam-valores-do-trigo
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/10/26/gpa-vai-acelerar-revitalizacoes-de-supermercados-em-2019-ve-continuo-ganho-de-participacao.htm
http://www.faxaju.com.br/index.php/2018/10/26/sindicato-das-industrias-de-panificacao-realiza-posse-de-nova-diretoria/
https://www.segs.com.br/mais/economia/141362-movimento-do-comercio-avanca-3-1-no-semestre-diz-boa-vista-scpc
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Caderninho ainda é usado por 
48% dos pequenos negócios
De acordo com o Sebrae Minas, 48% dos pequenos 
negócios ainda utilizam o sistema do bom acordo na 
hora das vendas. Quem não se lembra do bom e ve-
lho caderninho, tão utilizado nos comércios de bairro? 
Mesmo na era dos celulares e das compras via WEB, 
empresários ainda fazem o controle financeiro apenas 
no papel. Para alguns, os custos e a dificuldade com as 
tecnologias são os principais motivos apontados. 

LEIA MAIS

Como as experiências gastro-
nômicas se tornaram estratégia 
para conquistar clientes
Com consumidores cada vez mais exigentes, o desa-
fio de quem trabalha com alimentação é proporcionar 
novas experiências. Não basta simplesmente servir 
comida, é preciso pensar em formas de impactar posi-
tivamente o cliente, utilizando sentidos diferentes.

LEIA MAIS

Quais são as vantagens de 
fazer manutenção preven-
tiva na cozinha industrial
Em 2015, um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Va-
rejo e Mercado de Consumo (Ibevar) revelou que, no ano 
anterior, as varejistas brasileiras perderam 2,89% de seu 
faturamento líquido devido a perdas e ineficiências ope-
racionais, como quebra de equipamentos.

LEIA MAIS

E quando seus clientes pe-
dem uma opção que não 
tenha farinha de trigo?
Criar um mix de produtos diversificado é a grande 
aposta para fidelizar clientes. Ofereça o que eles bus-
cam, e não terão que procurar por aí. Porém, retirar o 
glúten e substituir a  farinha de trigo pode não ser ta-
refa das mais facéis. Conheça algumas opções.

LEIA MAIS

Le Cordon Bleu Rio já está fun-
cionando, e a todo vapor
A Le Cordon Bleu, aberta em 1895 na França, tem pre-
sença em 20 países do mundo, incluindo o Brasil, com 
uma unidade em São Paulo e, agora comemorando a 
primeira unidade no Rio de Janeiro. Além dos renoma-
dos cursos clássicos, a sede carioca oferece o diferen-
cial inédito de um curso técnico.

LEIA MAIS

https://www.otempo.com.br/capa/economia/caderninho-ainda-%C3%A9-usado-por-48-dos-pequenos-neg%C3%B3cios-1.2060555
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/especial-publicitario/sebrae/empreendedorismo-que-transforma/noticia/2018/10/29/experiencias-gastronomicas-como-essa-tendencia-vem-mudando-o-mercado-da-alimentacao-fora-de-casa.ghtml
http://praticabr.com/blog/quais-sao-as-vantagens-de-fazer-manutencao-preventiva-na-cozinha-industrial/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/quais-sao-os-tipos-de-farinha-que-podem-substituir-a-farinha-de-trigo/
https://diariodorio.com/le-cordon-bleu-rio-ja-esta-funcionando-a-todo-vapor/
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“Eu não entendia nada de 
padaria”, lembra dono da 
Panificadora Vitória
Em entrevista ao projeto Caminho de Sucesso, o dono 
do empreendimento lembra das dificuldades de se 
lançar em um novo segmento e lembra da importância 
que os cursos de padeiro e de gerenciamento de pada-
rias tiveram para entender melhor o negócio.

LEIA MAIS

Conheça quatro inspirações 
para abrir o seu negócio sem 
surpresas posteriores
LEIA MAIS

Parcerias com startups ajudam 
a melhorar a eficiência dentro 
das empresas
LEIA MAIS

E quando a oportunidade 
de empreender surge dos 
ingredientes para padarias?
LEIA MAIS

Histórias de sucesso: Pront 
Pani, um negócio em evolução
dia após dia
LEIA MAIS

Parceria: conheça o exemplo 
da padaria que valorizou o 
atrativo turístico da cidade
A Padaria Pão e Tal, em Campo Grande (MS), em par-
ceria com o Recanto Ecológico Rio da Prata, deu início à 
venda do Doce de Leite produzido no atrativo turístico 
reconhecido internacionalmente.

LEIA MAIS

Casal de Curitiba aposta no 
empreendedorismo e fatura 
vendendo pães em sinaleiro!

LEIA MAIS

Franquias do futuro: conheça 
as tendências do setor para 
os próximos 30 anos

LEIA MAIS

https://www.metropoles.com/conteudo-especial/caminho-de-sucesso/eu-nao-entendia-nada-de-padaria-lembra-dono-da-panificadora-vitoria
http://www.diariodigital.com.br/economia/quatro-inspiracoes-para-abrir-o-seu-negocio/176495/
https://www.valor.com.br/empresas/5959697/parcerias-com-startups-ajudam-melhorar-eficiencia
http://blogs.pme.estadao.com.br/blog-do-empreendedor/a-empreendedora-dos-azeites/
https://ocp.news/economia/historias-de-empreendedorismo-pront-pani-um-negocio-em-constante-evolucao
http://www.bonitonoticias.com.br/noticia/doce-de-leite-de-atrativo-turistico-de-jardim-e-comercializado-em-campo-grande
https://www.tribunapr.com.br/cacadores-de-noticias/curitiba/casal-curitiba-dribla-crise-faz-a-vida-vendendo-pao-sinaleiro/
https://revistapegn.globo.com/Opiniao-Empreendedora/noticia/2018/10/franquias-do-futuro-tendencias-do-setor-para-os-proximos-30-anos.html

