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Já estão abertas as inscrições para a Caravana Propan 2019, 
que terá estreia em Manaus, no Estado do Amazonas
LEIA MAIS

Supermercados e padarias do 
Brasil apostam no Natal

LEIA MAIS

O mercado de alimentação vive momentos de prospe-
ridade. Prova disso são os dados do setor de panifica-
ção e confeitaria: 98% da população brasileira consome 
produtos panificados. Dentro desse crescimento, a pro-
dução de pães especiais, direcionada a um público dife-
renciado e extremamente exigente, se destaca com o 
potencial para gerar bons lucros, de acordo com levan-
tamento realizado pela Associação Brasileira da Indús-
tria de Panificação e Confeitaria (ABIP).

LEIA MAIS

Pães especiais são tendência 
para os próximos anos, segun-
do estudo feito pela ABIP

Checklist de férias: saiba tudo 
o que deve ser checado no e-
commerce antes da folga de fi-
nal do ano
Quando se fala de vendas, não há dias de folga, mesmo 
no Ano Novo, na Páscoa ou no Natal. Todo dia é um bom 
dia para fazer compras on-line, e os clientes sabem dis-
so. Por isso, saiba preparar-se para o retorno da empre-
sa, avise os funcionários e crie  processos. 

LEIA MAIS

Varejo registra crescimento de 2,2% na primeira quinze-
na de dezembro, informa Associação Comercial de SP

Os dados são da ACSP, que fez a avaliação com base no movimento de vendas paulistano e divulgou também que 
no comparativo mensal o crescimento foi de 32,7% em relação a novembro. Confira esta matéria na página 3

Cenário 2018 e projeções para 
o food service em 2019
Veja as expectativas para o próximo ano e como fechou 
o ano atual no mercado food service.

LEIA MAIS

Empresa dará crédito exclusivo 
para os pequenos negócios
O projeto de criação da empresa simples de crédito 
(ESC) foi vetado, mas voltou ao senado para aprovação.

LEIA MAIS

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1270
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/supermercados-e-padarias-apostam-no-natal/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/paes-especiais-sao-tendencia-do-mercado-de-alimentacao-para-os-proximos-anos,bd4fb4f886f1f55a3f88122e7d2c215cb9wgpl6m.html
https://newtrade.com.br/tecnologia/checklist-de-ferias-tudo-o-que-deve-ser-checado-no-e-commerce-antes-da-folga-de-final-do-ano/
http://www.foodservicenews.com.br/cenario-2018-e-projecoes-para-2019/
https://newtrade.com.br/economia/empresa-de-credito-exclusivo-para-os-pequenos-negocios-deve-sair-em-2019/
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Quando utilizar a ficha técnica
Padronização dos processos, organização dos 
estoques, engenharia de cardápio e demais aspectos 
de extrema necessidade para uma gestão com 
excelência. A Ficha Técnica é uma grande aliada não 
somente externa, mas também de forma interna 
dentro de uma organização. Este é um tema avançado, 
um conceito um pouco mais elaborado, mas com fichas 
técnicas o gestor entende o peso de cada área.

LEIA MAIS 

Benjamin A Padaria avança 
com mais seis lojas

LEIA MAIS

Conheça as 5 tecnologias que 
estão mudando a operação 
dos supermercados
LEIA MAIS

E-mail marketing: estrei-
tando laços com o público 
no cenário food service
O marketing digital proporciona um leque de possibili-
dades aos gestores que visam aumentar a visibilidade 
de sua empresa. Mais importante que atingir determi-
nado público é entender que tipo de mensagem é mais 
eficaz para convertê-lo em clientes fiéis à marca. 

LEIA MAIS

Conheça as nove etapas do 
ciclo de vida de um contrato e 
saiba como gerenciá-las
LEIA MAIS

Tudo que você precisa saber 
antes de adquirir um fatiador 
de frios para o seu negócio
LEIA MAIS

Os maiores erros no controle 
de estoques: identifique-os!

LEIA MAIS

Algoritmo exibe apenas os 
produtos de interesse para 
cada cliente
LEIA MAIS

Treine o seu vendedor
Qualquer que seja o segmento, a forma do cliente se 
relacionar mudou de um jeito irreversível. Hoje o cliente 
é mais informado e exigente, gasta dinheiro com mais 
juízo, é mais cuidadoso, e as suas escolhas são mais 
ponderadas. O cliente hoje sabe que pode obter sozi-
nho o que precisa, às vezes com um preço bem mais 
competitivo. O vendedor hoje precisa se relacionar 
com o cliente como pessoa competente e confiável. 
LEIA MAIS

http://datamais.com.br/quando-utilizar-a-ficha-tecnica/
http://www.gironews.com/food-service/fornada-de-padarias-51619/#.XBu-NH-qjRw.whatsapp
http://apasshow.com.br/blog/index.php/2018/12/17/conheca-as-5-tecnologias-que-estao-mudando-a-operacao-dos-supermercados/
http://www.foodservicenews.com.br/e-mail-marketing-estreitando-lacos-com-o-publico-no-cenario-food-service/
https://www.juridoc.com.br/blog/prestacao-de-servicos/9687-conheca-nove-etapas-ciclo-vida-contrato/
https://www.toledobrasil.com.br/blog/artigos/detalhe/tudo-o-que-voce-precisa-saber-antes-de-adquirir-um-fatiador-de-frios
http://datamais.com.br/os-maiores-erros-de-controle-de-estoque/
http://apasshow.com.br/blog/index.php/2018/12/18/algoritmo-exibe-apenas-os-produtos-indicados-para-clientes/
http://datamais.com.br/treine-o-seu-vendedor/
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Responda rápido: você sabe 
mesmo qual a diferença entre 
massa folhada e semifolhada?
A massa folhada é um dos preparos mais usados na 
cozinha de vários países, afinal, ela é versátil e combina 
tanto com pratos salgados quanto com os doces. No 
entanto, para a sua produção, é preciso paciência. Já a 
massa semifolhada é uma versão simplificada da mas-
sa folhada. Nela, são usados os mesmos ingredientes 
da original, mas são feitas menos camadas ou “folhas”. 
LEIA MAIS

Quatro dicas para preparar seu 
restaurante para o fim de ano
A injeção de mais de R$ 211 bilhões na economia (pro-
vocada pelo pagamento do 13º salário) e os indícios 
de recuperação do país indicam que o final de ano é a 
última oportunidade para que os estabelecimentos 
de food service melhorem seus resultados e alcan-
cem (ou ultrapassem) suas projeções de faturamento 
anual. Mas, para isso, é preciso preparar o restaurante.
LEIA MAIS

Desafio: como aumentar os 
preços sem irritar os clientes
Aumentar os preços ao longo do tempo, seja em um 
serviço ou em um produto, leva a muitas perguntas 
sobre como seus clientes podem reagir. Será que eles 
irão continuar consumindo seu produto ou irão para a 
concorrência? Elevar o valor, afinal, é uma das estraté-
gias que você pode utilizar para produzir cada vez mais 
receita e elevar imediatamente a sua margem de lucro.
LEIA MAIS

Saiba como expor produtos ge-
lados de forma atraente
Manter as vitrines sempre limpas, cuidar na ilumina-
ção, renovar constantemente as placas de indicação, 
pensar previamente no espaço disponível e caprichar 
na decoração dos ambiente. Estes e outros cuidados 
são imprescindíveis na hora de expor produtos gelados 
no seu negócio e aumentar sua cartela de clientes.

LEIA MAIS

http://blog.novasafra.com.br/2018/10/22/massa-folhada-e-semifolhada/
http://blog.praticabr.com/4-dicas-para-preparar-seu-restaurante-para-o-final-de-ano/
https://sischef.com/como-aumentar-os-precos/
http://blog.novasafra.com.br/2018/10/29/saiba-agora-mesmo-como-expor-produtos-gelados/
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Pequenos empresários es-
tão mais confiantes para os 
negócios em 2019
Em termos percentuais, o número de micro e peque-
nas empresas (MPEs) confiantes com a retomada da 
economia deu um salto expressivo de 44% em outu-
bro para 76% em novembro. Apenas 8% disseram es-
tar pessimistas. 

LEIA MAIS

Qual o nome do seu negócio? 
Confira 5 motivos para regis-
trar a sua marca
LEIA MAIS

Sete estratégias para otimizar 
as vendas do seu e-commerce 
e  lucrar mais
LEIA MAIS

Conheça a lista de compe-
tências profissionais para a 
gestão em 2019
LEIA MAIS

Varejo inova para alavancar: 
estudo mostra mais de 290 
startups no setor
LEIA MAIS

Empreendedores apostam 
em artigos natalinos para 
vender mais
Para se destacar diante da concorrência, a dica do Se-
brae-PE é investir na divulgação e na elaboração de 
um preço atrativo para os produtos. O segredo é mon-
tar antes o cardápio e preparar a equipe.

LEIA MAIS

Como escolher a cadeira e a 
mesa ideal para seu negócio

LEIA MAIS

Tempo para abrir uma empre-
sa no país cai de 8 para 5 dias 

LEIA MAIS

https://newtrade.com.br/economia/pequenos-empresarios-estao-mais-confiantes-para-2019/
https://www.juridoc.com.br/blog/abrir-uma-empresa/registro-de-marca/9611-5-motivos-registrar-marca-infografico/
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciar-uma-empresa/9741-7-estrategias-otimizar-vendas-e-commerce/
http://www.foodservicenews.com.br/uma-lista-de-competencias-profissionais-para-a-gestao-em-2019/
https://www.segs.com.br/demais/149262-varejo-aposta-em-inovacao-para-alavancar-crescimento-estudo-mostra-mais-de-290-startups-no-setor
https://www.op9.com.br/pe/noticias/empreendedores-de-pe-investem-em-produtos-natalinos-para-vender-mais/
https://sischef.com/mesa-e-a-cadeira-ideal-para-restaurante/
http://www.abrasel.com.br/component/content/article/7-noticias/6699-20122018-tempo-para-abrir-uma-empresa-no-brasil-cai-de-8-para-5-dias-diz-receita.html

