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Precisa aumentar as vendas 
do seu negócio? Prepare-se 
para vender como nunca!
Durante o período de maior fluxo de vendas, é preciso 
aproveitar para aumentar a rentabilidade.

LEIA MAIS

Participe do I Fórum Sebrae 
de panificação, confeitaria e 
gelateria no Rio de Janeiro
LEIA MAIS

7º Seminário de Alimentação 
de Rondonópolis acontece 
no dia 5 dezembro
LEIA MAIS

Conheça as melhores pada-
rias de Goiânia, segundo lista 
da Veja Comer & Beber

LEIA MAIS

O Seminário será realizado pelo Sebrae juntamen-
te com o Sindicato de Panificação do Estado do Acre/
Sindipan e tem o apoio dos parceiros Senai/AC, Fieac e 
ABIP (Associação Brasileira da Indústria de Panificação) 
e será realizado no dia oito de dezembro.

LEIA MAIS

5º Seminário de Panifica-
ção em Rio Branco, no Acre, 
trará novas oportunidades

GPA espera crescimento de 
até 20% em vendas no perío-
do das festas de fim de ano
De acordo com a expectativa do Grupo, o panetone é 
mais um item que terá grande saída nas lojas de todo o 
Brasil, inclusive o Assaí espera vender este ano 20% a 
mais. As frutas da época também devem apresentar 
o mesmo desempenho de vendas. As cestas de Natal, 
que são boas opções para presentear por conta da va-
riedade, também apresentarão acréscimo de vendas. 
LEIA MAIS

Um estudo de campo: Moinho Canuelas apresenta a rota 
do trigo para chegar às padarias e ao consumidor final
Estudo do cereal revela a impotância do controle de qualidade e seu impacto no mercado.  Confira na página 03.

http://blog.rcky.com.br/9-dicas-incriveis-sobre-como-aumentar-as-vendas-de-uma-padaria/
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.regionalmt.com.br/noticia.php?id=18602
https://veja.abril.com.br/gastronomia/conheca-as-melhores-padarias-de-goiania/
http://www.abip.org.br/site/5o-seminario-de-panificacao-em-rio-branco-ac/
https://www.segs.com.br/demais/146232-gpa-espera-crescimento-de-ate-20-em-vendas-no-periodo-das-festas-de-fim-de-ano
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PRODUTOS E EMPRESAS
Como otimizar o uso de equi-
pamentos e reduzir o consu-
mo de  energia em padarias
O custo de energia está entre os três maiores na 
administração de uma padaria, conforme dados do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (SEBRAE), atrás apenas dos gastos com 
pessoal e aquisição de matéria-prima.

LEIA MAIS 

O que fazer para não errar na 
gestão de um food service 

LEIA MAIS

Padaria Pet: franquia já prevê 
expansão de 55% para o 
próximo ano
LEIA MAIS

Quilo do pão é encontrado 
com variação entre R$ 6,99 
e R$ 14,90
Pesquisa foi realizada em 31 estabelecimentos de João 
Pessoa pela Secretaria Municipal de Proteção e Defe-
sa do Consumidor e encontrou o menor preço sendo 
praticado a R$ 6,99 por alugumas panificadoras da ci-
dade. Porém, há padarias com o preço a R$ 14,90.

LEIA MAIS

Italiana Schär inicia produção 
no Brasil com investimento de 
cerca de 10 milhões de reais
LEIA MAIS

Conheça a nova megastore 
da Cacau Show e veja como 
a franquia se superou
LEIA MAIS

Primeira cafeteria Havanna 
do Paraná é inaugurada

LEIA MAIS

Workshop de Negócios dis-
cutiu tendência do mercado 
varejista
LEIA MAIS

Modelo de gestão com equi-
pes temporárias ganha força 
no varejo do Brasil
Sua empresa pretende reforçar o quadro para o Natal? 
É cada vez mais comum encontrar nas empresas equi-
pes com pessoas que tenham regimes de contratação 
diferentes. A contratação por tempo indeterminado 
pode prevalecer com uma composição diversa. 

LEIA MAIS

https://www.solarvoltenergia.com.br/blog/reduzir-consumo-de-energia-em-padarias/
http://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/o-que-fazer-para-nao-errar-na-gestao-de-um-negocio-food-service/127180/
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/instalada-no-buritis-franquia-padaria-pet-preve-expansao-de-55-no-ano/
https://portalcorreio.com.br/quilo-do-pao-frances-e-encontrado-entre-r-699-e-r-1490/
https://www.embalagemmarca.com.br/2018/11/schar-inicia-producao-no-brasil/
https://portalnovarejo.com.br/2018/11/deliciosa-nova-megastore-cacau-show/?fbclid=IwAR0W68ecgWMWins5UhlSnN4eGhVUzjxKpw446V8zICIuTKTMDUsLiBy2YFc
https://paranashop.com.br/2018/11/primeira-cafeteria-havanna-do-parana-e-inaugurada-no-catuai-maringa/
https://g7ma.com/workshop-de-negocios-discutiu-tendencia-do-mercado-varejista/
https://www.valor.com.br/carreira/6007107/modelo-de-gestao-com-equipes-temporarias-ganha-forca
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CONSUMO

ECONOMIA

Como montar um supermer-
cado: veja os desafios e princi-
pais estratégias deste negócio
Um dos comércios mais comuns no Brasil, os super-
mercados podem ser montados em um ponto alugado 
ou mesmo ser improvisados, em alguns casos, na pró-
pria garagem. Mas muitas vezes desaparecem depois 
de algum tempo porque os empreendedores não sa-
bem como administrá-lo. Para evitar que isso aconte-
ça, preste atenção em alguns pontos importantes.

LEIA MAIS

Um estudo de campo: a rota do 
trigo para chegar às padarias e 
ao consumidor final
Um estudo publicado pelo departamento de quali-
dade da Moinho Canuelas – empresa argentina com 
presença no mercado brasileiro – verificou que a saga 
pela matéria-prima de qualidade começa antes mes-
mo do plantio e impacta diretamente no consumidor.
LEIA MAIS

Lojas MM está entre as melho-
res empresas para se trabalhar 
no varejo - veja o porquê
A empresa é reconhecida por investir em pessoas e ino-
vação. O cuidado e o engajamento com o cliente são al-
gumas prioridades do Grupo, informa o vice-presidente 
da Lojas MM, Marcio Pauliki. Segundo ele, esses e alguns 
outros princípios estão presentes no dia a dia da MM.

LEIA MAIS

Segredos de padaria: veja a im-
portância do forno lastro para o 
pão de casca grossa
De modo geral, o forno de lastro possui controles de 
temperatura no teto e no lastro. Utiliza-se temperatu-
ras mais quentes na parte superior (teto) justamente 
porque o pão será assado no lastro, ou seja, ele terá 
contato direto com a área quente.

LEIA MAIS

https://novonegocio.com.br/ideias-de-negocios/como-montar-um-supermercado/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1267
http://d.arede.info/ponta-grossa/240270/lojas-mm-e-a-12-melhor-empresa-para-trabalhar-no-varejo
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/o-forno-de-lastro-e-o-pao-de-casca-grossa/
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EMPREENDEDORISMO

68% dos microempreen-
dedores apostam em boas 
vendas no Natal, diz Sebrae
Empreendedores de pequenos negócios estão mais 
otimistas com o Natal deste ano. Segundo pesquisa 
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), 68% dos entrevistados apostam 
em boas vendas. 

LEIA MAIS

Programa de startups atinge 
32 negócios firmados entre 
empreendedores e indústria
LEIA MAIS

A arte de empreender - você é 
um empresário ou um dono de 
empresa? Entenda a diferença
LEIA MAIS

O dono do mercado: ele 
investiu 19 bi para comprar 
empresas como o Walmart
LEIA MAIS

As vertentes do empreende-
dorismo: desvendando o 
mundo dos novos negócios
LEIA MAIS

Doceria em Salvador investe 
em receita do Leste Europeu
Do Leste Europeu para Nova York, de Nova York para 
Salvador. Há dois anos, Gustavo Ramos conheceu o 
doce na cidade que nunca dorme e resolveu trazê-lo 
para a capital baiana. Passou antes pela Eslovênia, para 
uma consultoria. Em setembro, inaugurou a loja que 
deu tão certo que já planeja nova unidade. 

LEIA MAIS

Evento vai reunir os maiores 
empreendedores da região 
do Nordeste

LEIA MAIS

“Muita gente procura confei-
taria menos doce”, diz chef 
francês radicado em Brasília

LEIA MAIS

https://pme.estadao.com.br/noticias/pme,68-dos-microempreendedores-apostam-em-boas-vendas-no-natal-diz-sebrae,70002623823,0.htm
https://www.dci.com.br/empreendedorismo/programa-de-startups-da-abdi-atinge-32-negocios-firmados-entre-empreendedores-e-industria-1.762069
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/a-arte-de-empreender-empresario-ou-dono-de-empresa/113263/
https://www.istoedinheiro.com.br/o-dono-do-mercado/
https://www.opovo.com.br/noticias/especialpublicitario/voceprofissionalempreendedor/2018/11/saiba-mais-sobre-as-vertentes-do-empreendedorismo.html
http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/2014773-doces-e-salgados-eslovenos-na-pituba
https://www.administradores.com.br/noticias/empreendedorismo/evento-vai-reunir-alguns-dos-maiores-empreendedores-do-nordeste/127202/
http://br.rfi.fr/franca/20181014-rfi-convida-daniel-briand

