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Experts em madrugar, pa-
deiros falam de estratégias 
para horário de verão
O desafio é dos maiores e envolve muito amor pelo ofí-
cio! Afinal, chegar na hora certa depende de estratégias, 
como dormir após o jornal e ter um bom despertador. 
Quando a missão é fazer o pão chegar quentinho à 
mesa do cliente, o esforço para eles sempre vale a pena. 

LEIA MAIS

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

Saspe abre inscrições para 
60 vagas no curso de pada-
ria artesanal
LEIA MAIS

Metodologia Propan: a expe-
riência certa para seu negócio

LEIA MAIS

A primeira impressão é a que fica. Você já ouviu esse di-
tado, não é mesmo? Pois saiba que ele cai perfeitamen-
te na forma como você monta uma vitrine de padaria. 
A maneira como os produtos estão dispostos faz toda 
a diferença nas suas vendas. Tão importante quanto 
oferecer produtos de qualidade é organizar a vitrine, de 
modo que ela faça com que seu cliente faça um pedido.

LEIA MAIS

A vitrine da sua padaria é 
atraente? Conheça dicas 
que vão fisgar seu cliente!

Molino Cañuelas anuncia im-
portante parceria e amplia 
negócios no mercado de pa-
nificação nacional
O fantástico mundo da panificação descortinou novos 
horizontes em 2018, inspirando todo setor a inovar e a 
absorver novas tecnologias. Com solidez, o  mercado de 
pães congelados foi lançado a um novo nível de impor-
tância e notoriedade no país, com altas projeções. 

LEIA MAIS

https://www.campograndenews.com.br/lado-b/comportamento-23-08-2011-08/experts-em-madrugar-padeiros-falam-de-estrategias-para-horario-de-verao
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1262
https://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/concursos-e-emprego/noticia/2018/11/03/saspe-abre-inscricoes-para-60-vagas-para-o-curso-de-padaria-artesanal.ghtml
http://eadmarciorodrigues.com.br/curso/78/-livro-metodologia-propan
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/6-dicas-para-montar-uma-vitrine-de-padaria-atraente/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1266
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Padaria é local de produção do 
pão... e também do trigo
Em tempos de concorrência acirrada, encontrar um 
diferencial pode destacar uma empresa diante de 
tantas outras. E nesse contexto, pode ser que o aroma 
fresquinho da padaria seja o do trigo. Isso porque 
alguns padeiros e chefs passaram a moer a própria 
farinha. A ideia é simples e pode ser um difrerencial.

LEIA MAIS 

Semana do trigo é marcada 
por eventos da cadeia paulista

LEIA MAIS

GPA e Livelo anunciam parce-
ria para resgate de pontos e 
fidelização de clientes
LEIA MAIS

Padaria faz sucesso após 
criar cesta de pães gratuitos 
em Guarujá
A iniciativa começou há pelo menos dois meses em 
uma padaria localizada na Avenida Santos Dumont. 
Segundo a proprietária do local, Jeane Proença, a ideia 
surgiu despretensiosamente, apenas na tentativa de 
desafogar o fluxo de pessoas dentro do local.

LEIA MAIS

Grandes expoentes da con-
feitaria estarão em Porto Ale-
gre para o SugarCake Show
LEIA MAIS

Supermercadistas de olho 
no crescimento acima de 
10% nas vendas do natal
LEIA MAIS

Planejamento: Sodiê Doces 
lança diversos sabores de 
Panetones para o Natal

LEIA MAIS

Salão Sabores 2018 destaca 
negócios do setor de alimen-
tação fora do lar
LEIA MAIS

Como o principal fornecedor 
das hamburguerias de Sal-
vador criou sua trajetória
Há cinco anos, quando começou a fazer e a vender 
pães em Salvador, o nome do chef Richard James virou 
moda na boca dos baianos. Hoje, conta com orgulho, 
é o principal fornecedor das hamburguerias da cidade 
– 48 delas, com maior exatidão, como a Bravo Burger. 

LEIA MAIS

https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,nao-basta-fazer-o-pao-tem-de-moer-o-trigo,70002592793
https://www.grupocultivar.com.br/noticias/semana-do-trigo-e-marcada-por-eventos-da-cadeia-paulista
https://paranashop.com.br/2018/11/gpa-e-livelo-anunciam-parceria-para-resgate-de-pontos/
http://www.atribuna.com.br/cidades/guaruja/padaria-viraliza-ap%C3%B3s-criar-cesta-de-p%C3%A3es-gratuitos-em-guaruj%C3%A1-1.2129
https://www.segs.com.br/eventos/142751-os-maiores-expoentes-da-confeitaria-nacional-estarao-em-porto-alegre-para-o-sugarcake-show
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=20&clipping=66420
http://www.saboravida.com.br/gastronomia/2018/11/06/sodie-doces-lanca-diversos-sabores-de-panetones-para-o-natal/
http://www.abrasel.com.br/component/content/article/7-noticias/6587-9112018-salao-sabores-2018-destaca-negocios-do-setor-de-alimentacao-fora-do-lar.html
http://www.atarde.uol.com.br/muito/noticias/2008761-pao-artesanal-como-funciona-a-fabrica-da-belo-rustico
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Tendência dos Speed Ovens 
(fornos de finalização ultrar-
rápida) tem projeção de cres-
cimento global até 2026
A velocidade no preparo de alimentos em restaurantes 
e padarias é algo que impacta diretamente na satisfa-
ção do cliente. Equipamentos que agilizem o processo, 
sem comprometer o sabor do alimento, diferenciam 
um estabelecimento dos concorrentes. 

LEIA MAIS

Pâine Panificação Artesanal & 
Cafeteria é a melhor padaria de 
Fortaleza/CE
Um mineiro, uma russa e muita inspiração para come-
çar um negócio no Ceará. Com um surgimento cheio de 
sabores inusitados, a Pâine Panificação tinha mesmo 
tudo para se destacar. O estabelecimento, aliás, nas-
ceu justamente das andanças dos donos pela Europa. 
LEIA MAIS

Diferenças entre bolo com 
óleo ou com manteiga: en-
tenda o que muda
As razões para optar por um ou outro ingrediente são 
bastante fortes e vão além do preparo. Ao escolher en-
tre um e outro é preciso levar em consideração também 
a forma de conservação do produto, como o local de ar-
mazenamento: geladeira ou estufa.

LEIA MAIS

Fermento Biológico Seco: 
conheça as características 
e como usar na sua padaria
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

Macarons: o que fazer quando 
eles se tornam um desafio? Co-
nheça dicas de preparo.
Ele é um clássico na culinária francesa, um ícone da 
confeitaria que atravessou séculos e vem se manten-
do irresistível ao paladar de milhares de pessoas. Por 
isso, merece sim estar no seu mix de produtos!

LEIA MAIS

https://www.terra.com.br/noticias/dino/tendencia-dos-speed-ovens-fornos-de-finalizacao-ultrarrapida-tem-projecao-de-crescimento-global-ate-2026,f7b7f1f79a58e4dec635ab7d2cc33919drkxopqc.html
https://veja.abril.com.br/entretenimento/paine-panificacao-artesanal-cafeteria-melhor-padaria-fortaleza/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/culinaria/tudogostoso/diferencas-entre-bolo-com-oleo-e-bolo-com-manteiga-confira,c9d5eb9a0117142065ae9fb079e6e885swi6mm06.html
https://fermais.com.br/fermento-biologico-seco-porque-usar-na-minha-padaria/
http://praticabr.com/blog/macarons-conheca-algumas-tecnicas-de-preparo/
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Confeiteira do interior de 
SP faz doces inspirados em 
obras de arte
Olhar para o doce e conectar o visual com o sabor, 
transformando a confeitaria em um objeto de arte. 
Essa é a proposta de um empreendimento que tem en-
cantado os clientes em Sorocaba, São Paulo. A ideia é 
transformar os quitutes em verdadeiras obras de arte.

LEIA MAIS

Fábrica de Biscoitos é inicia-
tiva empreendedora de estu-
dantes de Balneário Camboriú
LEIA MAIS

Conheça cinco negócios que 
você pode começar em casa 
hoje mesmo
LEIA MAIS

O desafio das gerações: 
como dar continuidade ao 
negócio da família?
LEIA MAIS

Publicitário cuiabano cria apli-
cativo e movimenta mercado 
de comidas caseiras
LEIA MAIS

Cuquíssima: uma história sa-
borosa com foco na culinária 
funcional em Jaraguá do Sul
Por ser uma confeitaria artesanal sem glúten, a 
Cuquíssima é diferenciada por conta do produto, mas 
a história em torno da criação do estabelecimento o 
torna ainda mais especial.

LEIA MAIS

Perfil: a trajetória que foi de 
Caratinga para o mundo

LEIA MAIS

Dentista abandona profissão 
para fazer pãozinho baiano 
que apareceu em novela

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/11/03/confeiteira-do-interior-de-sp-faz-doces-inspirados-em-obras-de-arte.ghtml
https://www.bcnoticias.com.br/fabrica-de-biscoitos-e-uma-das-iniciativas-empreendedoras-de-estudantes-de-balneario-camboriu/
https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/5-negocios-que-voce-pode-comecar-em-casa
https://www.folhadelondrina.com.br/folha-mais/uma-padaria-de-principios-1019468.html
http://www.obomdanoticia.com.br/variedades/publicitario-cuiabano-cria-aplicativo-e-movimenta-mercado-de-comidas-caseiras/8058
https://ocp.news/economia/cuquissima-uma-historia-saborosa-com-foco-na-culinaria-funcional-em-jaragua-do-sul
https://www.youtube.com/watch?v=JozJgOi--0g
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/dentista-abandona-profissao-para-fazer-paozinho-baiano-que-apareceu-em-novela

