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Abip divulga os indicadores 
da panificação e confeitaria 
em 2018
Confira todas as informações sobre o desempenho das 
panificadoras e confeitarias brasileiras em 2018.

LEIA MAIS

Caravana Propan 2019 vem 
para Belo Horizonte. Evento 
será no dia 12 de fevereiro
LEIA MAIS

Fipan 2019 já tem data mar-
cada para acontecer: veja a 
data e programe-se!
LEIA MAIS

Franquia de propaganda em 
saco de pão cresce em 2019

LEIA MAIS

Conheça a história da Rede que começou com apenas 
12 funcionários, sobreviveu a um incêndio e tornou-se 
referência em todo o Estado do Ceará, empregando 
hoje cerca de 345 funcionários em suas unidades e ele-
vando de forma surpreendente seu faturamento.

LEIA MAIS

Série Cases de Sucesso traz 
a história de superação da 
Rede Costa Mendes

20ª edição do estudo Líderes 
de Vendas será neste mês na 
Fecomércio de São Paulo
Realizada pela Nielsen, com exclusividade para a revista 
SuperHiper, a pesquisa Líderes de Vendas está em sua 
20ª edição, e traz as marcas que lideraram as vendas 
nos supermercados brasileiros em 2018 em 150 cate-
gorias de produtos, divididas em seis cestas: alimentos, 
perecíveis, bebidas, bazar, higiene e beleza e limpeza.

LEIA MAIS

Relações exteriores: Conab analisa a importância do trigo 
na relação comercial entre Brasil e Argentina
Entenda a importância do produto no equilíbrio da balança comercial com o país vizinho. Confira na página 02.

http://www.agenciazaga.com/INDICADORES-DA-PANIFICA%C3%87%C3%83O-E-CONFEITARIA%20BRASILEIRA%202018.pdf
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1273
http://fipan.com.br/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/microfranquia-de-propaganda-em-saco-de-pao-aposta-em-produtos-sustentaveis-para-crescer,0e7525b978d5a5f9acf990f2c35e7e0fqtlv53mw.html
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1277
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=20&clipping=67208
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Conab analisa importância 
do trigo na relação comercial 
entre Brasil e Argentina
Não é só no pão dos brasileiros que o trigo argentino 
tem influência. O produto também atua no equilíbrio 
da balança comercial com o país vizinho, como revela o 
estudo A Trajetória do Trigo no Brasil e o seu Papel nas 
Relações Comerciais e Institucionais.

LEIA MAIS 

Páscoa: varejo planeja venda 
indo além dos chocolates

LEIA MAIS

Pesquisa aponta canais pre-
feridos dos brasileiros para 
fazer compras
LEIA MAIS

Expansão do pagamento 
digital é forte tendência no 
Brasil, aponta estudo
Uma pesquisa realizada pela Minsait, empresa espa-
nhola especializada, aponta que 2019 pode ser o ano 
em que o pagamento digital entrará oficialmente para 
o dia a dia dos brasileiros. Segundo os dados, 56,9% 
dos consumidores no País usam algum aplicativo.

LEIA MAIS

Giro de estoque: saiba tudo 
sobre o tema e entenda suas 
principais estratégias
LEIA MAIS

Americana Kroger utiliza 
prateleiras digitais e senso-
res de produtos
LEIA MAIS

Seis dicas de como reduzir 
os custos em sua padaria

LEIA MAIS

Sebrae e o governo federal 
lançam aplicativo para agi-
lizar acesso às compras 
LEIA MAIS

GPA aposta em minicentros 
de distribuição e em novos 
apps de entrega
Fomentar o e-commerce, testar novos formatos de 
loja e apostar em meios de pagamento digitais estão 
na agenda do GPA para 2019. O presidente da compa-
nhia, Peter Estermann, disse que a meta é se manter 
na liderança da venda online de alimentos.

LEIA MAIS

https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/trigo/229454-conab-analisa-importancia-do-trigo-na-relacao-comercial-entre-brasil-e-argentina.html#.XFNQLlVKiM8
https://newtrade.com.br/varejo/pascoa-varejo-deve-planejar-a-venda-de-outras-categorias-alem-dos-chocolates/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=719
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=715
http://blog.rcky.com.br/giro-de-estoque-saiba-tudo-sobre-o-tema/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=720
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/6-dicas-de-como-reduzir-custos-na-sua-padaria/
https://moneytimes.com.br/sebrae-e-governo-federal-lancam-aplicativo-para-agilizar-acesso-as-compras-publicas/
https://newtrade.com.br/varejo/gpa-aposta-em-mini-centros-de-distribuicao-e-apps-de-entrega/
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Havanna retorna a Salvador 
com tradicional doce de leite e 
alfajor argentinos
Os admiradores de alfajor e doce de leite têm motivos 
para comemorar: a marca Havanna está de volta à ca-
pital baiana. Para encontrar as delícias, basta visitar a 
loja recém-inaugurada no Salvador Norte Shopping, no 
piso L2. Além de degustar as famosas guloseimas, o 
público pode conferir mais de cem itens no mix, entre 
chocolates, tortas, empanadas, cafés e sucos.

LEIA MAIS

7 equipamentos que não podem 
faltar em uma padaria
Antes de tudo, é muito importante investir em ma-
quinários e equipamentos que atendem às normas de 
segurança estabelecidas pelos órgãos competentes, 
como o INMETRO e a Vigilância Sanitária. Basicamen-
te, essas normas se referem à segurança no manuseio 
feito pelos funcionários, segurança alimentar e elétri-
ca. Em se tratando de padaria, podemos afirmar que o 
forno é a alma do negócio.

LEIA MAIS

Com melhora da confiança, 41% 
dos micro e pequenos empre-
sários investirão mais em 2019
Diante da perspectiva de recuperação da economia, os 
micro e pequenos empresários do varejo e comércio 
têm demonstrado maior apetite para realizar investi-
mentos em 2019. É o que aponta dados da Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL). 

LEIA MAIS

Sete dicas para atrair mais 
clientes para o seu negócio
Atrair e fidelizar clientes são premissas essenciais para 
qualquer negócio, entretanto, por si só não são tudo. 
São essenciais ações de comunicação, marketing e re-
lacionamento para conquistá-los a longo prazo e, prin-
cipalmente, reter os que mais geram ganho.

LEIA MAIS

http://www.cidademarketing.com.br/marketing/2019/01/29/havanna-retorna-a-salvador-com-tradicional-doce-de-leite-e-alfajor-argentinos/
http://blog.praticabr.com/7-equipamentos-de-panificacao-que-nao-podem-faltar-em-uma-padaria/
https://newtrade.com.br/economia/com-melhora-da-confianca-41-dos-micro-e-pequenos-empresarios-devem-investir-mais-em-2019/
https://sischef.com/como-atrair-mais-clientes/
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EMPREENDEDORISMO

Design para padaria: como 
melhorar a experiência do 
cliente em meu negócio?
Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Pani-
ficação (ABIP), o lucro cresceu 3,2% em 2017 e as pre-
visões são animadoras para 2018. Por isso, investir na 
boa experiência do cliente é fundamental para garantir 
melhores resultados e a continuidade do seu negócio.

LEIA MAIS

Cinco dicas para obter sucesso 
nos negócios em 2019 e gerar 
maiores resultados
LEIA MAIS

A importância de colocar as 
pessoas certas nos lugares 
certos na sua empresa
LEIA MAIS

Tudo o que você precisa sa-
ber sobre contratos online e 
suas especificidades
LEIA MAIS

Faturamento e emprego di-
reto aumentaram no setor 
de franquias
LEIA MAIS

UOL lança marca de produ-
tos voltada para micro e pe-
queno empreendedor
A plataforma é ideal para quem quer começar a vender 
pela internet. Todas as funcionalidades são 100% digi-
tais. A ideia é ajudar empreendedores novos e expe-
rientes a vender mais.

LEIA MAIS

Sodiê Doces abrirá loja em 
Orlando, nos Estados Uni-
dos, expandindo a marca

LEIA MAIS

Gaúchas criam plataforma 
para incentivar empreende-
dorismo no país

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/design-para-padaria/
https://newtrade.com.br/economia/cinco-dicas-para-obter-sucesso-nos-negocios-em-2019/
https://www.administradores.com.br/artigos/negocios/a-importancia-de-colocar-as-pessoas-certas-nos-lugares-certos/113749/
https://www.juridoc.com.br/blog/automacao-de-documentos/9990-tudo-sobre-contratos-onlines/
http://www.abrasel.com.br/component/content/article/7-noticias/6789-2812019-faturamento-e-emprego-direto-aumentaram-no-setor-de-franquias.html
https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2019/01/30/uol-meu-negocio-criacao-de-site-dominio-email-loja-virtual.htm
https://exame.abril.com.br/pme/sodie-doces-abrira-loja-em-orlando-nos-estados-unidos/
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge/noticias/2019/01/664519-gauchas-criam-plataforma-para-incentivar-empreendedorismo.html

