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Tecnologia da panificação: o 
que esperar do mercado e 
em tendências para 2019
Descubra porquê a tecnologia da panificação vem tra-
zendo importantes contribuições ao setor. 

LEIA MAIS

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

Simpósio no Rio de Janeiro 
reunirá grandes profissio-
nais da área da confeitaria
LEIA MAIS

Dono de panificadora aposta 
no conceito delicatessen

LEIA MAIS

Descubra como um empreendedor mineiro encontrou 
nas recessões econômicas do País a oportunidade para 
colocar sua marca entre as maiores da Grande BH e ir de 
vendedor de matéria-prima a proprietário de uma das 
maiores redes de padaria da Grande Belo Horizonte.

LEIA MAIS

Cases de Sucesso: abertura 
da série traz a incrível histó-
ria das Padarias Ping Pão

No varejo, experiência positi-
va de compra é tão importan-
te quanto preço, diz pesquisa
Qual a experiência de compras do seu cliente hoje? A 
Riverbed acaba de divulgar os resultados da sua Pes-
quisa de Tendências Digitais para o Varejo em 2019, que 
traz insights e perspectivas dos consumidores em rela-
ção à experiência digital de compra e o que os varejistas 
podem fazer para garantir a satisfação e fidelidade.

LEIA MAIS

Cenário Econômico para o pequeno varejista em 2019: 
segmento puxou o avanço da economia do Brasil
O mercado consumidor mostra maior robustez em 2019 e traz impacto positivo. Veja matéria na página 02.

http://blog.praticabr.com/tecnologia-na-panificacao-quais-sao-os-principais-fundamentos/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1271
https://minutolivre.com/simposio-no-rio-de-janeiro-reunira-grandes-profissionais-da-area-da-confeitaria-no-brasil/
https://www.bemparana.com.br/noticia/dono-de-panificadora-aposta-no-conceito-delicatessen
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1272
http://tiinside.com.br/tiinside/webinside/estrategia/15/01/2019/no-varejo-experiencia-positiva-de-compra-e-tao-importante-quanto-preco-diz-pesquisa/
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Como anda o cenário econô-
mico para o varejo em 2019
O segmento puxou o avanço da economia do Brasil no 
terceiro trimestre que, segundo o IBGE, expandiu 0.8% 
na comparação com 2018. O mercado consumidor 
tende a mostrar robustez em 2019, e deve ter impacto 
positivo nos empresários do setor de varejo. O mercado 
consumidor traz impacto positivo.

LEIA MAIS 

As melhores docerias de 
Salvador segundo a Veja

LEIA MAIS

Busca por informações sobre 
cafetererias está em alta em 
Minas Gerais
LEIA MAIS

Saiba se a sua loja precisa de 
um sistema online entenda 
como escolher
Expandir os negócios é uma tarefa que reserva uma 
série de desafios para empresas varejistas. Afinal, é 
um meio altamente competitivo. Além disso, é preciso 
tomar decisões precisas para gerenciar a loja da me-
lhor maneira possível.

LEIA MAIS

Preço do dólar estimula mer-
cado cearense, que já observa 
alta das vendas
LEIA MAIS

Receita do Grupo Pão de 
Açúcar cresce 12% no quarto 
trimestre
LEIA MAIS

Aplicando a negociação: um 
caminho certo para o lucro

LEIA MAIS

Com 19 milhões de  tonela-
das, colheita de trigo che-
ga ao final na Argentina
LEIA MAIS

Cinco boas razões para o 
varejo investir em gestão 
de numerário em 2019
No varejo, cédulas ainda são muito utilizadas no Brasil. 
O que contribui muito também com o uso do dinhei-
ro nas compras é a publicação da Lei 13.455, de 2017, 
que autoriza varejistas a oferecer preços diferenciados 
para pagamentos em dinheiro ou cartão de crédito.

LEIA MAIS

https://ecommercenews.com.br/artigos/tendencias-artigos/cenario-economico-e-a-gestao-financeira-do-pequeno-varejista-em-2019/
https://veja.abril.com.br/gastronomia/as-melhores-docerias-de-salvador-2/
http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/busca-por-informacoes-sobre-cafeterias-esta-em-alta-em-mg/
http://blog.rcky.com.br/como-saber-se-a-sua-loja-precisa-de-um-sistema-online/
https://www.opovo.com.br/jornal/economia/2019/01/preco-do-dolar-estimula-o-mercado-cearense.html
https://www.valor.com.br/empresas/6060491/receita-do-grupo-pao-de-acucar-cresce-12-no-quarto-trimestre
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciar-uma-empresa/9880-negociacao-caminho-lucro/
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/trigo/228576-com-19-mi-t-colheita-de-trigo-chega-ao-final-na-argentina.html#.XEH_HFVKiM9
https://www.segs.com.br/seguros/152384-cinco-boas-razoes-para-o-varejo-investir-em-gestao-de-numerario-em-2019
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Marcas próprias deixam de ser 
opção no varejo e conquistam 
brasileiros
“Anteriormente, o consumidor buscava promoções e 
preços mais baixos nas marcas próprias. Hoje, no País, 
o estigma de qualidade inferior desses produtos já foi 
superado”, avalia o diretor da área no Carrefour Brasil, 
Allan Gate. O grupo possui quatro marcas próprias no 
segmento de alimentos e bebidas: Sabor & Qualidade, 
Viver, Selection e Carrefour.

LEIA MAIS

Massa com fermento natural: o 
que é e como fazer
Uma massa obtida com fermentação 100% natural e 
artesanal. Seu sabor, inconfundível, tem conquista-
do os paladares mais exigentes. Também chamada de 
massa madre, massa lêveda, levain e de sourdough, a 
massa com fermento natural é obtida por meio da pro-
liferação de lactobacilos e leveduras. Sua principal di-
ferença é ser alimentada e cultivada para estar ativa.

LEIA MAIS

Cinco tendências tecnológicas 
para o varejo 2019
O que o varejo pode esperar de novidade para 2019? 
Mais tecnologias para trazer experiências de compras 
personalizadas? Com a evolução das tecnologias nos 
últimos anos, o varejo é um dos mercados beneficiados 
e o consumidor pode ser o foco do segmento para 2019, 
além da integração entre os canais de vendas online e 
offline, o big data e a inteligência artificial.

LEIA MAIS

Oportunidade: oficina de ensino 
e harmonização de café com 
chocolate acontece no dia 26
Juntas, as iguarias proporcionam aos apreciadores 
uma experiência sensorial única. Pensando nisso, o 
chocolatier Mário Wanderley e o torrador de café e Ra-
mon Gondim montaram uma oficina de harmonização.

LEIA MAIS

https://www.dci.com.br/impresso/marcas-proprias-deixam-de-ser-opc-o-so-na-crise-e-conquistam-brasileiros-1.773592
http://blog.praticabr.com/massa-com-fermento-natural-o-que-e-e-como-fazer/
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge/noticias/2018/12/663167-cinco-tendencias-tecnologicas-para-o-varejo-2019.html
http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/gastro/2019/01/17/interna_gastro,774171/evento-de-hamonizacao-de-cafe-com-chocolate-acontece-no-dia-26.shtml
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Partiu Plano B! Histórias de 
sucesso de quem mudou de 
profissão para ser mais feliz!
Conheça o exemplo da advogada que deixou o Direi-
to para ser confeiteira. Roberta Schwanke sempre foi 
apaixonada por confeitaria. Aos 12 anos já fazia trufas 
para vender para amigos e familiares, depois bolos, bri-
gadeiros e também bombons.

LEIA MAIS

Amipão abre sua programação 
de cursos de 2019 com o tema 
“Formação Gerencial”
LEIA MAIS

Mineirão abrigará o maior 
evento de empreendedorismo 
feminino do Brasil
LEIA MAIS

As grandes lições de empre-
endedorismo que o poker 
pode ensinar
LEIA MAIS

5 passos para pensar bem 
fora da caixa em 2019 e sair 
da zona de conforto
LEIA MAIS

Redesenhe o espaço de tra-
balho da sua empresa para 
ser mais produtivo
Você costuma deixar a mesa do trabalho bagunçada? 
Tem dificuldades para encontrar um documento no 
meio de uma pilha de papéis? Se sim, é melhor prestar 
atenção, pois sua produtividade está comprometida.

LEIA MAIS

De vendedor de pão a presi-
dente da Câmara de Verea-
dores de Umuarama

LEIA MAIS

Workshop “Empreendendo 
no Lar” será realizado em BH, 
no dia 24 de janeiro

LEIA MAIS

https://massanews.com/blogs/negocios/poder-e-carreira/partiu-plano-b-historias-de-sucesso-de-quem-mudou-de-profissao-para-ser-mais-feliz-YJnnm.html
https://www.segs.com.br/seguros/152385-amipao-abre-sua-programacao-de-cursos-de-2019-com-o-tema-formacao-gerencial
https://www.belohorizonte.com.br/mineirao-abrigara-o-maior-evento-de-empreendedorismo-feminino-do-brasil/
http://surgiu.com.br/2019/01/17/as-licoes-de-empreendedorismo-que-o-poker-pode-ensinar/
https://newtrade.com.br/carreira/5-passos-para-pensar-bem-fora-da-caixa-em-2019/
https://newtrade.com.br/carreira/redesenhe-seu-espaco-de-trabalho-para-ser-mais-produtivo-em-2019/
https://umuarama.portaldacidade.com/noticias/cidade/de-vendedor-de-pao-a-presidente-da-camara-de-vereadores-de-umuarama
https://www.belohorizonte.com.br/workshop-de-confeitaria-empreendendo-no-lar-sera-realizado-em-belo-horizonte-no-dia-24-de-janeiro/

