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Os donos da massa: como 
os padeiros influenciam no 
sucesso da sua padaria 
Sem um produto saboroso, que conquiste o paladar de 
seu cliente, todo esforço acaba sendo em vão.

LEIA MAIS

Aula gratuita revela os se-
gredos para fazer um pane-
tone macio e saboroso
LEIA MAIS

Oportunidade para inician-
tes: curso de panificação 
gratuito com certificado
LEIA MAIS

GPA inaugura novo modelo de 
loja no Rio de Janeiro

LEIA MAIS

Para quem trabalha no varejo, essa época é uma exce-
lente oportunidade para elaborar pratos feitos sob en-
comenda nas padarias. Chegou a hora de aumentar as 
vendas, mas é preciso caprichar no cardápio e disponi-
bilizar as opções aos clientes com antecedência.

LEIA MAIS

Doces típicos de Natal e 
Ano Novo: saiba quais va-
lem o investimento

Rede de padarias de Soroca-
ba conquista prêmio da ONU 
por inclusão social
Uma rede de padarias de Sorocaba (SP) conquistou um 
prêmio internacional por inclusão social. A Padaria Real 
foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas 
(ONU) pelas boas práticas de empregabilidade para tra-
balhadores com deficiência. Ao todo, 33 empresas no 
mundo foram selecionadas. Doze são brasileiras e vão 
receber o prêmio de reconhecimento global.

LEIA MAIS

Indústria nacional de alimentação fora do lar deverá 
movimentar R$ 526 bilhões até 2022

O setor ganha importância econômica, apresentando forte crescimento no faturamento das empresas atuantes 
no Brasil. Enfim, um ótimo sinal para o setor! Confira mais informações sobre o tema na página 02.

https://sischef.com/dicas-de-como-contratar-um-padeiro/
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/aula-gratuita-revela-os-segredos-para-fazer-um-panetone-macio-e-saboroso
https://onlinecursosgratuitos.com/curso-de-panificacao-gratuito-com-certificado/
http://www.cidademarketing.com.br/marketing/2018/12/01/pao-de-acucar-inaugura-novo-modelo-de-loja-no-rio-de-janeiro/
http://blog.novasafra.com.br/2018/11/12/doces-tipicos-de-natal/
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2018/12/03/rede-de-padarias-de-sorocaba-conquista-premio-da-onu-por-inclusao-social.ghtml
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Economia: Food Service se 
destaca em exportações
Segundo os dados estatísticos auferidos pelo MDIC 
as exportações brasileiras totalizaram US$ 217,74 
bilhões, um acréscimo de 18,5%. Nesse cenário, os 
negócios food service se destacam, acompanhando 
a previsão da Euromonitor International de que a 
indústria nacional de alimentação fora do lar deverá 
movimentar R$ 526 bilhões até 2022. 

LEIA MAIS 

Quanto custa o seu sonho? 
Saiba quanto desembolsar na 
hora de abrir uma empresa

LEIA MAIS

Padaria: saiba quem são os 
seus concorrentes e monte 
estratégias para vencê-los
LEIA MAIS

Investimentos do GPA no 
País devem ser de R$ 1,8 
bilhão em 2019
Após quase uma década com investimentos anuais de 
R$ 1,3 bilhão, em média, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) 
vai elevar os desembolsos ao maior patamar de sua 
história - o teto projetado ficará entre R$ 1,7 bilhão e 
R$ 1,8 bilhão.

LEIA MAIS

Varejo deve crescer 5,2% no 
ano que vem, diz Confederação 
Nacional do Comércio
LEIA MAIS

Quais os principais impostos 
pagos pelas empresas no 
Brasil e qual finalidade
LEIA MAIS

Gôndolas e prateleiras: como 
dispor e vender mais?

LEIA MAIS

Assertividade: tecnologia 
possibilita saber quais os 
produtos mais rentáveis
LEIA MAIS

Administrando uma padaria: 
como analisar o mercado e 
caminhar para o sucesso
Alguns pontos são cruciais para não se tornar apenas 
mais um no mercado. Dentre eles, é importante res-
saltar a importância de conhecer o perfil do cliente, 
qual o nível da concorrência que estará mais próximo  e 
também ter total domínio com os fornecedores.

LEIA MAIS

http://www.foodservicenews.com.br/economia-food-service-se-destaca-em-exportacoes/
http://rocacontabil.com.br/quanto-custa-abrir-uma-empresa-saiba/
https://www.cpt.com.br/cursos-a-distancia-na-area-padaria-e-confeitaria/artigos/padaria-conheca-seus-concorrentes-e-monte-estrategias-para-vence-los
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=632
https://newtrade.com.br/economia/varejo-deve-crescer-52-no-ano-que-vem-diz-cnc/
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciar-uma-empresa/9646-principais-impostos-pagos-empresas-brasil/
https://www.tradeforce.com.br/blog/gondolas-e-prateleiras-como-dispor-os-produtos-e-vender-mais/
https://sis.sebrae-sc.com.br/produtos/noticias-estrategicas/machine-learning-a-tecnologia-que-mais-quebra-barreiras-no-varejo/5bfd409b4b2fde1900be5e92
https://www.cpt.com.br/cursos-a-distancia-na-area-padaria-e-confeitaria/artigos/padaria-saiba-como-analisar-o-mercado-e-caminhe-para-o-sucesso
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Gestão de matéria-prima ou o 
controle de estoque eficiente: 
entenda como gerir a produção
Infelizmente, a má gestão de materiais de muitas em-
presas faz com que elas acumulem o equivalente a vá-
rios meses de venda. Como consequência, os negócios 
que não se preocupam com a gestão de seus materiais 
apresentam problemas como o atendimento de seus 
clientes. Além disso, os estoques que são mal adminis-
trados colocam em risco o capital de giro da empresa.
LEIA MAIS

Como fazer a precificação de 
produtos no seu negócio?
Fazer a precificação de produtos de forma adequada 
é uma decisão estratégica. Muitas vezes, é isso que 
determina o sucesso ou a falência de uma empresa. 
Fatores como custos fixos, custos variáveis, despesas, 
comissões, taxas de cartões de débito e crédito e im-
postos precisam ser estudados cautelosamente.

LEIA MAIS

Como consertar alguns erros 
do pão francês?
Pão solado ou lastrado, com pestana pequena, pão 
crescendo bem no armário, mas baixando no forno,  
com formação de bolhas, com gosto azedo e cheiro es-
tranho... tem de todo jeito! Na fabricação de pães é muito 
comum que alguns defeitos apareçam. A boa notícia é 
que, seja por inexperiência ou por falta de conhecimen-
to, quase todos esses erros podem ser reparados. 

LEIA MAIS

Estratégias para seu negócio 
vender mais no Natal
Criar um menu personalizado para o fim do ano, di-
vulgar com antecedência suas promoções e preparar 
o ambiente farão a diferença no faturamento. Quando 
trata-se de preparo, é preciso organizar a equipe. Vale 
também orientar os atendentes a usarem uma abor-
dagem que valorize as festividades nesses dias. 

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/gestao-de-materia-prima-x-controle-de-estoque/
http://praticabr.com/blog/como-fazer-a-precificacao-de-produtos/
https://www.cpt.com.br/cursos-a-distancia-na-area-padaria-e-confeitaria/artigos/como-consertar-alguns-erros-do-pao-frances
http://www.abrasel.com.br/atualidade/noticias/6664-6122018-4-estrategicas-para-seu-restaurante-vender-mais-no-natal.html
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EMPREENDEDORISMO

Padeiro e dono da padaria: 
entenda a diferença
Muitos padeiros pensam que podem ser donos de uma 
padaria; mas para isso é preciso ter visão de negócio. 
Todo mundo conhece alguma padaria em que sempre 
há um pão quentinho, fresco e feito por um padeiro ex-
periente. Porém, ao contrário do que muitas pessoas 
pensam, há uma grande diferença entre ser o respon-
sável pela produção e o administrador. 

LEIA MAIS

Tlantic realiza a 5ª edição 
global do encontro de varejo 
The Everywhere Store 
LEIA MAIS

Como o empreendedorismo 
mudou nos últimos 30 anos no 
pioneirismo do Brasil
LEIA MAIS

Rondônia: Sebrae encerra 
capacitação em políticas pú-
blicas para o empreendedor
LEIA MAIS

Guardião de tradições: um 
lugar onde a massa madre 
artesanal é seguida à risca!
LEIA MAIS

IstoÉ Dinheiro premia Em-
preendedores do Ano 2018
O sentimento de otimismo e expectativa com os fu-
turos desafios do País deram o tom da premiação Em-
preendedores do Ano, na festa Brasileiros do Ano 2018, 
promovida pela Editora Três. Os destaques foram as 
categorias Agronegócio, Saúde, Impacto Social, Varejo 
e Indústria, além do Empreendedor do Ano.

LEIA MAIS

Conheça sete dicas para 
atrair mais clientes

LEIA MAIS

Ideias para faturar mais em 
sua confeitaria e doceria

LEIA MAIS

https://www.cpt.com.br/cursos-a-distancia-na-area-padaria-e-confeitaria/artigos/padeiro-e-dono-da-padaria-entenda-a-diferenca
https://www.segs.com.br/eventos/147013-tlantic-realiza-a-5-edicao-global-do-encontro-de-varejo-the-everywhere-store-dentro-da-nrf-2019-em-nova-iorque
https://revistapegn.globo.com/FICE/noticia/2018/12/como-o-empreendedorismo-mudou-nos-ultimos-30-anos.html
http://rondoniaovivo.com/geral/noticia/2018/12/05/empreendedorismo-sebrae-encerra-capacitacao-de-facilitadores-em-politicas-publicas.html
http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/em-busca-do-pa-o-ancestral/432375
https://www.istoedinheiro.com.br/istoe-dinheiro-premia-os-empreendedores-do-ano-2018/
https://sischef.com/como-atrair-mais-clientes/
https://www.cpt.com.br/cursos-a-distancia-na-area-padaria-e-confeitaria/artigos/ideias-para-faturar-mais-em-sua-confeitaria-e-doceria

