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IV Encontro Estadual de Pa- 
nificação de Feira de Santa-
na começa nesta sexta (23)
A programação inclui oficinas para capacitação e pales-
tras sobre inovação, gestão e tecnologia.

LEIA MAIS

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

Participe do I Fórum Sebrae 
de panificação, confeitaria e 
gelateria do Rio de Janeiro
LEIA MAIS

Forno de Minas expande dis-
tribuição nos EUA e chega em 
200 lojas do Walmart

LEIA MAIS

O empresário deve ter cuidado para aproveitar as opor-
tunidades que surgem nos meses de maiores vendas 
e, ao mesmo tempo, fazer com que a empresa se or-
ganize para suportar períodos mais fracos nos quais 
os produtos têm procura menor. Conheça algumas di-
cas importantes de como vender mais aproveitando as 
épocas de vendas sazonais.

LEIA MAIS

Veja como aproveitar o Na-
tal para vender mais

Varejo cresce 1,1% em outu-
bro, aponta estudo realizado 
pela Mastercard
O volume de vendas do varejo cresceu 1,1% em outubro, 
no comparativo com o mesmo período do ano passae-
do, informou a Mastercard. O estudo tem base em seu 
Indicador de Varejo, o SpendingPulse A média dos últi-
mos três meses teve uma pequena desaceleração, mas 
permanece positiva, totalizando 0,9% de crescimento.

LEIA MAIS

ABIP e Sebrae realizam VIII Seminário Tecnológico de 
Panificação e Confeitaria em Alagoas
Evento será  realizado no dia 28 de novembro, confira a programação completa e mais informações na página 03.

https://www.acordacidade.com.br/noticias/203212/iv-encontro-estadual-de-panificacao-de-feira-de-santana-comeca-nesta-sexta-23-.html
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1262
http://www.rj.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/RJ/i-forum-sebrae-de-panificacao-confeitaria-e-gelateria-do-rio-de-janeiro,23bf9dc7338f6610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.segs.com.br/demais/145026-forno-de-minas-expande-distribuicao-nos-eua-e-chega-em-200-lojas-do-walmart
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/sazonalidade/
https://www.valor.com.br/brasil/5992325/varejo-cresce-11-em-outubro-aponta-mastercard


19/11/2018 a 23/11/2018CLIPPING
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Black Friday: expectativa do 
varejo é faturar 6,1% a mais 
que em 2017
Segundo o economista-chefe da CNC (Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), 
Fábio Bentes, a comparação entre o comércio nacional 
e o americano é desleal. “Esse comparativo não é 
traçado devido à diferença econômica dos países“.

LEIA MAIS 

Estratégia dos produtores de 
trigo dribla frustração de safra

LEIA MAIS

Panificadoras potiguares in-
vestem em energia solar e 
economizam até 50%
LEIA MAIS

Padaria blumenauense traz 
clima natalino europeu para 
encantar os clientes
São enfeites que lembram o Natal europeu, como a 
neve, trenzinho e casas típicas. Porém, não é só na de-
coração que é possível sentir um pouquinho da Europa. 
A ideia é atrair o cliente também pelo gosto e pelo sa-
bor de pães, bolos, bolachas e outros.

LEIA MAIS

Conheça 6 estratégias de 
como lidar com a concorrência 
no varejo
LEIA MAIS

Expansão na América Latina: 
Duas Rodas inaugura nova 
fábrica na Colômbia 
LEIA MAIS

Supermercados já planejam 
faturar R$ 33 bilhões

LEIA MAIS

Saiba como 27% das vendas 
do varejo partem de apenas 
7% dos consumidores
LEIA MAIS

Liderando bem: quais são as 
competências necessárias 
para um bom gerente?
Planejamento, conhecimento da área de atuação e dos 
processos, resiliência,  capacidade e facilidade de co-
municação e raciocínio rápido. A resposta de como ser 
um bom gerente está no desenvolvimento dessas ha-
bilidades, imprescindíveis para ter sucesso no trabalho.

LEIA MAIS

https://www.poder360.com.br/economia/black-friday-expectativa-do-varejo-e-faturar-61-a-mais-que-em-2017/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/campo-e-lavoura/noticia/2018/11/a-estrategia-dos-produtores-de-trigo-que-ajudou-a-driblar-a-frustracao-de-safra-cjok6se650ecp01rx4q5owab0.html
https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/11/20/panificadoras-potiguares-investem-em-energia-solar-e-conseguem-economia-de-ate-50.ghtml
https://www.clickparana.com/noticia/19514/padaria-blumenauense-traz-o-clima-natalino-europeu-para-encantar-os-clientes.html
http://blog.rcky.com.br/conheca-6-estrategias-de-como-lidar-com-a-concorrencia-no-varejo/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/loetz/duas-rodas-inaugura-nova-fabrica-na-colombia
http://www.gaz.com.br/conteudos/geral/2018/11/21/134770-supermercados_projetam_faturar_rs_33_bilhoes.html.php
https://ecommercenews.com.br/artigos/cases/27-das-vendas-do-varejo-sao-originadas-por-apenas-7-dos-consumidores/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/gerente/
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Arquitetura comercial: entenda 
como usá-la nas estratégias de 
vendas dos supermercados
A princípio, pode parecer algo simples, mas acredite, 
você irá se surprender com os benefícios da arquitetu-
ra no varejo. Aumento das vendas e atração de novos 
consumidores estão entre as vantagens. E não pen-
se que isso é possível apenas com altos investimen-
tos. Há táticas como a melhor disposição dos itens nas 
prateleiras e posicionamento estratrégico de produtos. 

LEIA MAIS

Seminário realizado pela ABIP 
mostra novas tecnologias para 
atrair consumidores
O evento,  que tem o apoio da Federação das Indústrias 
do Estado de Alagoas (Fiea), ressalta o presidente do 
Sindpan/AL, Alfredo Raimundo Correia Dacal, irá mos-
trar os impactos do E-social, o novo sistema tributário 
brasileiro e novidades para o próximo ano.

LEIA MAIS

Esta é a melhor receita de pa-
netone clássico que você po-
deria encontrar
Natal tem que ter panetone, sim. De preferência aque-
le que fidelize seus clientes e conquiste novos gostos.
Entre as inúmeras variações, a versão clássica quando 
bem feita agrada a todos. Mas é preciso também que as 
frutas possam ser substituídas por chocolate. 

LEIA MAIS

Desvendando o mundo dos ul-
tracongeladores: quais são as 
vantagens de investir em um
Ainda que durante muito tempo a comida congelada 
tenha sido sinônimo de baixa qualidade tanto em sabor 
como em valores nutricionais, essa realidade já mudou. 
A tecnologia hoje permite diversas soluções.

LEIA MAIS

https://ledmoveis.com.br/arquitetura-comercial-estrategias-de-vendas-dos-supermercados/
http://www.abip.org.br/site/alagoas-seminario-mostra-novas-tecnologias-para-atrair-consumidores/
https://www.midiamax.com.br/midiamais/culinaria/2018/esta-e-a-melhor-receita-de-panetone-classico-que-voce-poderia-encontrar/
http://praticabr.com/blog/ultracongelador-5-motivos-para-investir-em-um/
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EMPREENDEDORISMO

Empreendedorismo: chegou 
a hora de aproveitar o clima 
natalino para surpreender!
A pouco mais de um mês para o Natal, empreendedo-
ras baianas aproveitam as festas de final de ano para 
inovar na cozinha e produzir guloseimas gourmet. As 
delícias vão de panetone decorado a cupcake de Papai 
Noel e torta com motivos natalinos.

LEIA MAIS

Dicas para um empreendedor 
produtivo passam pelo cami-
nho do planejamento
LEIA MAIS

Empreendedorismo no ambi-
ente corporativo é tema de 
palestra em Manaus
LEIA MAIS

Brasileiro é considerado um 
dos jovens mais inovadores 
pelo MIT Technology Review
LEIA MAIS

Menos30 Fest traz work-
shops e palestras sobre em-
preendedorismo
LEIA MAIS

Usando o Instagram a seu 
favor, veja a história de um 
doce bem popular na WEB
“Vem provar a minha torta”, gritava Leonardo Macedo. 
Assim, de convite em convite, o curitibano conseguiu 
conquistar uma clientela de seguidores. Entre os no-
mes, estão Priscilla Alcantara e Tiago Abravanel.

LEIA MAIS

Doceira investe em ingre-
dientes sazonais para criar 
suas receitas de fim de ano

LEIA MAIS

A vez da pequena empresa: 
veja o negócio que cresceu 
40% nas vendas em 2018

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2018/11/20/empreendedoras-aproveitam-clima-natalino-para-inovar-na-producao-de-iguarias-gourmet-em-salvador.ghtml
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/dicas-para-empreendedor-produtivo/113148/
https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/11/22/empreendedorismo-no-ambiente-corporativo-e-tema-de-palestra-no-jungles-devfest-em-manaus.ghtml
https://canaltech.com.br/empreendedorismo/brasileiro-e-considerado-um-dos-jovens-mais-inovadores-pelo-mit-127359/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2018/11/18/menos30-fest-traz-workshops-e-palestras-sobre-empreendedorismo.ghtml
https://vejasp.abril.com.br/blog/delicia-de-conta/nanica-banoffee-famosos-augusta/
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2018/11/18/noticias-gastronomia,237509/doceira-investe-em-ingredientes-sazonais-para-criar-as-receitas-de-fim.shtml
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/let-s-alfajor-voca%C3%A7%C3%A3o-doceira-1.673738

