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Cardápio: Saiba quais são os  
10 tipos de pães que você 
precisa conhecer
Condimentos, ervas e recheios podem ser utilizados 
para incrementar receitas campeãs de vendas.

LEIA MAIS

Confeiteiras com certifica-
ção internacional ministram 
oficina gratuita
LEIA MAIS

Inscrições abertas para cur-
so de confeitagem de bolo 
para iniciantes em Maricá
LEIA MAIS

Um tour pelo sabor: como as 
confeitarias de Curitiba en-
traram na rota do turismo

LEIA MAIS

Para inaugurar o primeiro café no sul do Brasil, Isaac Azar 
apostou na capacidade do lugar, que apresenta hoje um 
dos polos mais promissores para o food service no Bra-
sil. O lançamento do Paris 6 Café faz parte do plano de 
expansão da rede. 

LEIA MAIS

“Eu fui convencido pelo po-
tencial da região”, acredita 
o fundador do Paris 6

A paixão das padarias: por-
que caprichar no pedido n°1 
dos brasileiros
Nada de itens muito elaborados na hora do café da ma-
nhã, para os brasileiros, o pedido mais querido continua 
sendo simples e personalizado de uma padaria para 
outra. Uma das respostas pode estar no fato de que os 
habitantes do país apresentam ligação tradicional e até 
afetiva com a primeira refeição diária. 

LEIA MAIS

Mercado food service cresce no Brasil e já não é mais pra-
ticado com base nos erros e acertos
Food service hoje no país demanda mais estudo, atualização e pesquisa. Confira mais informações na página 03.

http://blog.praticabr.com/os-10-tipos-de-paes-que-voce-precisa-conhecer/
https://intertvweb.com.br/evento/confeiteiras-com-certificacao-internacional-ministram-oficina-gratuita/
https://leisecamarica.com.br/abrem-as-inscricoes-para-o-curso-de-confeitagem-de-bolo-para-iniciantes-em-marica/
https://catracalivre.com.br/viagem-livre/curitiba-tem-passeio-que-te-leva-para-comer-doces/
https://omunicipio.com.br/eu-fui-convencido-pelo-potencial-da-regiao-acredita-o-fundador-do-paris-6-que-inaugura-o-primeiro-cafe-no-sul-do-brasil/
http://www.foodservicenews.com.br/fs-padaria-um-pao-na-chapa-e-um-pingado-por-favor/
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Há uma nova padaria artesa-
nal no mercado de Arroios
Pão a pão se vai criando em Lisboa um novo modelo 
de panificação, artesanal, de fermentações lentas e 
naturais. A Terra Pão, a nova padaria no Mercado de 
Arroios, é a mais recente neste campeonato. É um 
espaço pequeno, com o forno e o pão a ser amassado 
bem à vista, uns quantos lugares ao balcão. Simples, 
ainda e agradável para quem vem do frio.

LEIA MAIS 

Taxa de serviços: como definir 
em seu estabelecimento

LEIA MAIS

Negociação com fornece-
dores: 7 dicas para alcançar 
sucesso nas negociações
LEIA MAIS

Cartões alimentação e re-
feição têm benefícios para 
todas as partes envolvidas
Fernando Cosenza, vice-presidente de marketing es-
tratégico, inovação e digital da Sodexo Benefícios, afir-
ma que a empresa entende que os vales alimentação 
e/ou refeição “fazem parte de um conjunto de ações 
para a melhoria da qualidade de vida”.

LEIA MAIS

Especialista aponta sete prin-
cipais tendências para o varejo 
em 2019
LEIA MAIS

Clientes exigentes deman-
dam por gestores e líderes 
mais atentos
LEIA MAIS

Gastos: economize energia 
elétrica no varejo

LEIA MAIS

Relatório de Tendências em 
Alimentação em 2019: con-
fira o que vem por aí
LEIA MAIS

Obleas originales: doces co-
lombianos invadem centro 
de Curitiba em janeiro
A partir da última semana de janeiro, Curitiba receberá 
a primeira unidade das Obleas Originales. O doce co-
lombiano consiste em dois discos de waffle artesanais 
recheados com doce de leite, queijo ralado e creme de 
leite e pode ser acompanhado de diversos sabores.
LEIA MAIS

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/noticias/terrapao-ha-uma-nova-padaria-artesanal-no-mercado-de-arroios-010919
http://blog.praticabr.com/taxa-de-servicos-veja-agora-como-definir-em-seu-estabelecimento/
http://blog.rcky.com.br/negociacao-com-fornecedores-7-dicas-para-alcancar-sucesso/
http://www.foodservicenews.com.br/tecnologia-solucoes-para-cada-perfil/
https://newtrade.com.br/varejo/especialista-aponta-sete-tendencias-para-o-varejo-em-2019/
http://www.foodservicenews.com.br/consumidores-exigentes-demandam-por-gestores-mais-atentos/
6 principais dicas de como economizar energia el�trica no varejo
http://padariadesucesso.com/2018/12/28/relatorio-de-tendencias-em-alimentacao-em-2019/
https://paranashop.com.br/2019/01/obleas-originales-doces-colombianos-invadem-o-centro-de-curitiba-em-janeiro/
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ECONOMIA

Mercado food service já não 
é mais praticado com base 
nos erros e acertos
As atividades relacionadas ao food service, principal-
mente as de restauração e de negócios em alimenta-
ção, foram durante muitos anos desenvolvidas apenas 
com base na intuição e na experiência decorrente do 
processo de erros e acertos. Com o passar dos anos 
e o crescimento do mercado, surgiu a necessidade de 
profissionalização e de conhecimento técnico.

LEIA MAIS

Agenda 2019: chegou a hora de 
se programar para evoluir
Quem trabalha no setor ou tem interesse em abrir um 
negócio tem um futuro promissor quando o assunto é 
panificação. Isso porque o segmento de alimentação 
é um dos que mais crescem no país nos últimos anos. 
Em 2015, foi o responsável por movimentar quase R$ 
85 bilhões na economia. A cada 10 produtos consumi-
dos pela população, 1 vem do setor de panificação.

LEIA MAIS

Afinal: como diminuir a rotativi-
dade de funcionários no varejo?
A rotatividade de funcionários, ou taxa de turnover, é 
um dos indicadores mais problemáticos para qualquer 
varejista. Quanto mais elevado esse número, maiores os 
custos e, consequentemente, menor a lucratividade do 
negócio. Além disso, existem diversos outros prejuízos 
assimilados a ela, que comprometem a empresa.

LEIA MAIS

Como o café se tornou um su-
cesso do e-commerce
Assim como todo o mercado digital, o e-commer-
ce está sempre em transformação e ampliando seus 
campos de atuação. Se antes ela não se relacionava 
diretamente com seu consumidor, hoje ela pode rea-
lizar negócios tanto via distribuidores e varejo, quanto 
com seu público final.

LEIA MAIS

http://www.foodservicenews.com.br/ano-novo-conhecimento-novo/
http://blog.praticabr.com/eventos-de-panificacao-que-voce-nao-pode-perder/
http://blog.rcky.com.br/como-diminuir-a-rotatividade-de-funcionarios-no-varejo/
https://www.segs.com.br/seguros/150947-do-campo-para-a-web-como-o-cafe-se-tornou-um-sucesso-do-e-commerce
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EMPREENDEDORISMO

Acordo de sócios: 3 pontos-
chaves que toda Startup 
deve saber negociar
Mesmo que você tenha como parceiros de negócios 
amigos e familiares, não se pode confiar apenas em 
acordos verbais. Sem um acordo adequado entre os 
fundadores, nenhuma amizade, confiança ou paren-
tesco poderá salvar sua empresa dos contratempos.

LEIA MAIS

10 livros sobre empreende-
dorismo que você precisa ler 
em 2019
LEIA MAIS

Quer empreender em 2019? 
Veja 6 tendências para o setor 
de franquias
LEIA MAIS

Família da Serra investe em 
entrega de bolos e doces 
gourmet
LEIA MAIS

A vez do empreendedorismo 
maduro voltado para os ido-
sos do mercado
LEIA MAIS

Ano novo, franquia nova: 
cinco motivos para começar 
o ano empreendendo
Se o ano que passou foi promissor, 2019 promete ser 
ainda melhor. Conforme o presidente da Associação 
Brasileira de Franchising (ABF), André Friedheim, a ex-
pectativa é de que haja aumento no faturamento.

LEIA MAIS

Dona de casa faz curso EAD 
e empreende após os 60

LEIA MAIS

Ele vende “sonhos” há 21 
anos no Centro da cidade

LEIA MAIS

https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciar-uma-empresa/9798-acordo-de-socios-3-pontos-chaves-que-toda-startup-deve-saber-negociar/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/dicas-para-empreendedor-produtivo/113148/
https://veja.abril.com.br/economia/quer-empreender-em-2019-veja-6-tendencias-do-setor-de-franquias/
https://portaltemponovo.com.br/empresaria-da-serra-investe-em-entrega-de-bolos-e-doces-gourmet/
https://g1.globo.com/bemestar/blog/longevidade-modo-de-usar/post/2019/01/08/a-vez-do-empreendedorismo-maduro-voltado-para-os-idosos.ghtml
https://veja.abril.com.br/economia/dino/ano-novo-franquia-nova-cinco-motivos-para-comecar-o-ano-empreendendo/
https://educacao.uol.com.br/noticias/2019/01/09/viciada-em-doce-dona-de-casa-faz-curso-ead-e-empreende-apos-os-60.htm
https://i44.com.br/noticias/2019/01/09/ele-vende-sonhos-ha-21-anos-no-centro-da-cidade/

