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Os diferentes tipos de farinha 
de trigo para o setor
Confira informações importantes fornecidas pelo de-
partamento de qualidade da Moinho Canuelas – tradi-
cional empresa argentina que está presente também 
no mercado brasileiro – e saiba quais são hoje os tipos 
de farinha existentes e suas aplicações para a melhor 
produção do setor.

LEIA MAIS

Abertura da Temporada: Ca-
ravana Propan 2019 será 
neste mês em Manaus
LEIA MAIS

Palestra com o tema Gestão 
de Alta Performance na Pa-
nificação será 12 de fevereiro
LEIA MAIS

Indústria da panificação co-
memora resultados em MG

LEIA MAIS

Conheça a trajetória de Emílio Parolini, proprietário da 
padaria Pão Nosso de Araxá e presidente da Federami-
nas, a maior entidade representativa das associações 
do Estado e proprietário da histórica Padaria Pão Nos-
so, localizada na cidade de Araxá, no Alto Paranaíba. 

LEIA MAIS

Cases de Sucesso: confira 
a história de Emílio Parolini, 
presidente da Federaminas

Desafio do Instagram chega a 
BH, e restaurante distribui re-
feições a moradores de rua
Após viralizar nas redes sociais, a ação intitulada #Cha-
polinchallenge chegou a Belo Horizonte. O restaurante 
Amadís, na Pampulha, foi o primeiro da cidade a parti-
cipar da ação solidária e distribuiu nessa quarta-feira 
(23) refeições a moradores de rua da capital. 

LEIA MAIS

Agenda 2019: 72ª Convenção Nacional da ABIP será em 
março, no Rio de Janeiro/RJ. Programe-se!
Reserve sua agenda para participar da 72ª Convenção Nacional da ABIP. Saiba mais na página 02
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Programe-se: 72ª Conven-
ção Nacional da ABIP no RJ
O ano de 2019 reserva ótimas oportunidades para 
o Setor. Reserve sua agenda para participar da 72ª 
Convenção Nacional da ABIP, a se realizar no Rio de 
Janeiro/RJ. Fique atento às datas e à programação 
completa, que logo será divulgada assim como as 
indicações de hotéis e demais informações.

LEIA MAIS

Carlyle compra fatia do Made-
ro por R$ 700 milhões

LEIA MAIS

Admissão no varejo é a 
maior em 4 anos, e comércio 
comemora os resultados
LEIA MAIS

Como usar a tecnologia a 
favor da logística e do seu 
e-commerce
O segmento de e-commerce está em crescente evo-
lução e novas tecnologias surgem a cada dia para agre-
gar e aumentar, não só as vendas, mas a qualidade das 
lojas virtuais. Isso tudo traz mais benefícios para os lo-
jistas, criando um elo de confiança.

LEIA MAIS

Hora de revitalizar o negócio: 
dono de panificadora aposta 
no conceito delicatessen
LEIA MAIS

Bimbo cria mini padaria 
na KidZania, localizada no 
shopping Eldorado (SP)
LEIA MAIS

ECONOMIA

Desperdício de papel na rotu-
lagem dos produtos em estabe-
lecimento comercial
Primeiro, você acerta todos os preços, depois, colo-
ca nas gondôlas e trabalha com ele até descobrir que 
precisa novamente fazer uma alteração. e lá se vai 
todo material aplicado. Um saída para evitar este tipo 
de desperdício é estar interado com as opções que o 
mercado oferece, apostando em formas mais definiti-
vas de precificar o mix de produtos.

LEIA MAIS

Manual de Boas Práticas: en-
tenda sua importância
O Manual de Boas Práticas é um documento que ates-
ta todas as atividades e procedimentos realizados pela 
empresa e todos os detalhes envolvidos nela, como: 
produção, manipulação, transporte, armazenamen-
to e comercialização. Ele abrange desde materiais de 
construção do ambiente de trabalho até processos de 
higienização que são realizados pelo seu negócio para 
atender a legislação sanitária em vigor. 

LEIA MAIS

As vantagens de um sistema de 
automação para padaria
Você conhece todos os benefícios de um sistema de 
automação para padarias? Se não, saiba que a tecnolo-
gia é capaz de otimizar processos internos, estabelecer 
padrões de produção mais eficientes e aperfeiçoar di-
versos aspectos de uma gestão — sempre priorizando a 
organização, precisão e agilidade de todas as atividades 
de um estabelecimento.

LEIA MAIS

Mão de obra qualificada: um 
desafio constante 

LEIA MAIS

Abrindo o próprio negócio: 
como as startups transfor-
mam o varejo
LEIA MAIS

Saiba tudo sobre o ticket médio 
e como aumentá-lo no varejo
Basicamente, o ticket médio pode ser entendido como 
o valor médio gasto por cada cliente numa transação 
com a empresa. Seu cálculo é muito simples e fácil. O 
ticket médio é o total de vendas do período compara-
do ao total de compradores. O período pode ser diário, 
semanal, mensal, trimestral ou qualquer outro.

LEIA MAIS

Fiquem atentos à fiscaliza-
ção: confira os itens mais 
avaliados pelos auditores
A Operação Final de Ano 2018 encerra o calendário de 
operações de fiscalização presencial realizadas pela 
Secretaria de Estado da Fazenda em 2019. No total, 
250 operações foram realizadas, incluindo ações pre-
senciais no varejo e no trânsito de mercadorias.

LEIA MAIS
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Prática cria solução para 
pequenos e grandes negóci-
os de panificação
Pensando em como facilitar todo o processo, a Prática, 
empresa com mais de 25 anos de experiência em pa-
nificação, desenvolveu uma solução em que é possível 
fazer a divisão e modelagem em apenas uma opera-
ção, chama-se: Grupo Automático Prática (GAP).

LEIA MAIS

Setor de franquias cresce 
7% em 2018 e deve melhorar  
ainda mais em 2019
LEIA MAIS

Delicatus Confeitaria é a mais 
nova atração do Complexo 
Gastrônomico de Brasília
LEIA MAIS

Lição de vida: como Bill Gates 
transformou US$ 10 bilhões 
em US$ 200 bilhões
LEIA MAIS

3 benefícios das assinaturas 
digitais para o gerenciamen-
to de contratos
LEIA MAIS

Conheça 5 dicas para forta-
lecer sua estratégia de mar-
ca em 2019
Grande parte da força de uma marca está na capacida-
de de gerar o valor da identidade e posicionamento de 
uma instituição. são as percepções dos consumidores 
que determinam o valor de uma marca no mercado.

LEIA MAIS

Dono de padaria que doa pão 
a quem não pode pagar diz 
que freguesia aumentou

LEIA MAIS

Irmãs criam padaria que só 
vende produtos sem glúten e 
lactose em Belo Horizonte

LEIA MAIS

https://exame.abril.com.br/negocios/dino/empresa-brasileira-cria-equipamento-de-panificacao-como-solucao-para-pequenos-e-grandes-estabelecimentos/
https://www.sunoresearch.com.br/noticias/setor-franquias-cresce-2018-melhorar/
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