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História do pão é tema de 
samba enredo da Unidos da 
Tijuca no Carnaval 2019

Na próxima terça-feira (12), às 19h, a Amipão apresen-
tará um balanço do desempenho do segmento em 
2018 e as projeções para 2019, com base em pesquisa 
realizada pelo Instituto Tecnológico da Alimentação, Pa-
nificação e Confeitaria (ITPC).

LEIA MAIS

De olho na Páscoa, feira de 
confeitaria volta a BH neste 
fim de semana
LEIA MAIS

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

Na nova matéria da série, conheça a história da pada-
ria que há mais de duas décadas na panificação mineira 
tornou-se referência em encomendas e lançou recen-
temente a sua loja virtual, aquecendo a economia do 
Setor e consolidando sua marca no Estado.

LEIA MAIS

Conheça a padaria Vianney: 
um trabalho em família que 
produz excelência

Amipão e Instituto Educare 
apresentam balanço do setor 
e projeções para 2019

Para José Batista de Oliveira, presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria 
(ABIP), o apoio da entidade se faz relevante diante da 
visibilidade que o pão terá no país e no mundo. 

LEIA MAIS

Economia da Panificação: em 2017, Setor movimentou R$ 
90,3 bi e, segundo a ABIP, a nova expectativa é ainda maior 
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, as estimativas são de cresci-
mento e novos investimentos para aquecer o mercado. Saiba como inovar no Setor na matéria da página 02.

https://www.belohorizonte.com.br/amipao-e-instituto-educare-apresentam-balanco-do-setor-da-panificacao-em-2018-e-projecoes-para-o-2019/
http://nortelivre.com.br/confeitar-pascoa-bh-venda-nova-ingressos/
http://fipan.com.br/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1278
http://www.abip.org.br/site/historia-do-pao-e-tema-de-samba-enredo-da-unidos-da-tijuca-no-carnaval-2019/
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Padaria de sucesso: saiba 
como ir além do pãozinho
O crescimento do mercado de panificação aqueceu 
a economia de todo Setor. Em 2017, movimentou R$ 
90,3 bilhões - e a estimativa para 2018, de acordo com 
a Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 
Confeitaria, é que o cenário melhore. Seja por isso ou 
pelo prazer de servir um alimento tão querido, muitos 
brasileiros vêm se aventurando na panificação.

LEIA MAIS 

Era do cliente: os pilares de um 
atendimento de qualidade

LEIA MAIS

Segurança da informação na 
sua empresa: os pilares de 
uma estratégia eficaz
LEIA MAIS

Tudo o que o varejista precisa 
saber sobre automação
Foi na busca pela produtividade industrial que a auto-
mação começou a dar os primeiros passos, de modo 
efetivo, a um novo modo de produzir e vender. Esten-
dendo, posteriormente, sua área de atuação a ponto 
de se tornar elemento imprescindível para a diminui-
ção de custos, aumento de qualidade e do faturamento 
na indústria e no comércio.

LEIA MAIS

Saiba quais são os 9 principais 
desafios para o varejo em 2019 
e saiba como dribá-los
LEIA MAIS

Transformação digital no va-
rejo: entenda porque esse é 
o maior desafio do setor 
LEIA MAIS

Como faturar mais no Car-
naval: Circuito Padaria Con-
ceito em Belo Horizonte

LEIA MAIS

Qual o valor do seu produto? 
Você sabe como colocar o 
preço certo nos seus doces?
LEIA MAIS

8 dicas para ficar em dia com 
a Vigilância Sanitária
Para comercializar e mesmo lidar com alimentos, qual-
quer estabelecimento precisa seguir normas que pro-
curam garantir a segurança da saúde e da integridade 
física dos clientes. O órgão responsável pela fiscaliza-
ção é a Vigilância Sanitária, que muitas vezes deixa os 
donos de bares, restaurantes e padarias apavorados 
com o risco de advertência, multa ou interdição.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/12/padaria-de-sucesso-saiba-como-ir-alem-do-paozinho.html
http://oi.itforum365.com.br/transformacao-digital/era-do-cliente-os-pilares-de-um-atendimento-de-qualidade
http://oi.itforum365.com.br/seguranca-da-informacao/seguranca-da-informacao-os-pilares-de-uma-estrategia-eficaz
https://www.toledobrasil.com.br/blog/artigos/detalhe/tudo-o-que-o-varejista-precisa-saber-sobre-automacao
https://www.itforum365.com.br/digital/9-principais-desafios-para-o-varejo-em-2019/
https://ecommercenews.com.br/artigos/dicas-artigos/transformacao-digital-no-varejo-o-maior-desafio-do-setor/
http://www.abip.org.br/site/como-faturar-mais-no-carnaval-circuito-padaria-conceito-em-belo-horizonte-mg/
http://www.abip.org.br/site/como-colocar-o-preco-certo-nos-seus-doces/
https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/12/8-dicas-para-ficar-em-dia-com-vigilancia-sanitaria.html
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Plano de negócio é o primeiro 
passo para empreender
Atualmente, pelo menos 48 milhões de pessoas com 
idade entre 18 e 64 estão envolvidas em um pequeno 
negócio no Brasil, e a expectativa é de que até o final de 
2019, serão pelo menos 17,7 milhões de micro e peque-
nas empresas no país. Segundo a pesquisa GEM/2018, 
ter seu próprio empreendimento é o quarto sonho dos 
brasileiros. Mas, para que isso aconteça, uma boa ideia 
não basta.

LEIA MAIS

Tudo que você precisa saber 
sobre uma padaria industrial
O foco de uma padaria industrial é a produção em lar-
ga escala, e por isso o maquinário deve ser de grande 
porte. Diferentemente de uma padaria tradicional de 
bairro, o espaço demandado é bem maior. Sendo as-
sim, o projeto deve ser elaborado e conduzido por um 
engenheiro responsável e aprovado pelos órgãos fis-
calizadores competentes dentro das normas sanitá-
rias vigentes.

LEIA MAIS

Invista no seu mix: produtos de 
verão subiram menos em rela-
ção ao ano anterior
Neste verão, os termômetros estão registrando tempe-
raturas acima das médias históricas. Já os preços estão 
dando um refresco ao bolso do consumidor, segundo o 
IPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia da 
Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

LEIA MAIS

Troca do ponto comercial: co-
nheça os riscos e cuidados
Trocar de ponto comercial pode ser uma necessidade 
ou estratégia de crescimento. O mais comum é fazê-lo 
porque o dono pediu o imóvel de volta ou o terreno foi 
vendido para uma construtora erguer um prédio. “Tal 
tarefa exige cuidados porque os riscos são altos”, aler-
ta o consultor do Sebrae, Adriano Augusto Campos. 
LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Como-abrir-uma-empresa/noticia/2019/01/plano-de-negocio-e-o-primeiro-passo-para-empreender.html
http://blog.praticabr.com/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-uma-padaria-industrial/
https://newtrade.com.br/economia/precos-dos-produtos-de-verao-subiram-menos-em-relacao-ao-ano-anterior/
https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/12/especialista-aponta-cuidados-e-riscos-na-troca-de-ponto-comercial.html
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Conheça 6 dicas para tornar a 
inauguração do seu negócio 
um sucesso
Todo o planejamento foi feito, as burocracias estão em 
dia, agora falta apenas a inauguração de seu empreen-
dimento, o lançamento que apresentará seus produtos 
e serviços ao mundo. Não precisa ser nada extrava-
gante, é claro, mas é importante marcar o início de suas 
atividades para seu público-alvo.

LEIA MAIS

O segredo da gestão do 
tempo: aprenda a gerenciá-lo 
e aumente a produtividade
LEIA MAIS

Os prós e contras do micro-
empreendedor individual: en-
tenda mais sobre o assunto
LEIA MAIS

7 dicas para micro e pequenos 
empresários se manterem 
no azul em 2019
LEIA MAIS

Chef “cura” câncer do marido 
com receitas próprias e abre 
padaria lowcarb em Cuiabá
LEIA MAIS

Confeitaria na Bahia serve 
sobremesas francesas com 
sabores delicados
Thiago Sá trabalhava na área da construção civil até 
que as turbulências no setor o levaram, em 2015, a in-
vestir numa paixão antiga, a gastronomia. “A regra lá 
em casa era que a gente se virasse”, conta.

LEIA MAIS

Padarias artesanais: como 
elas se tornam oportunida-
de para empreendedores

LEIA MAIS

Pequenas empresas  decidem 
preservar identidade com lo-
jas próprias

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/12/6-dicas-para-tornar-inauguracao-de-seu-empreendimento-um-sucesso.html
https://www.administradores.com.br/artigos/carreira/o-segredo-da-gestao-do-tempo/108364/?fbclid=IwAR0YvMVMTsCWDqqrd73dobr9NcDUii9zkURETsg6BPhgkDlUEEPaIdBMYqg
https://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/os-pros-e-contras-do-microempreendedor-individual/113846/
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/7-dicas-para-micro-e-pequenos-empresarios-ficarem-no-azul-em-2019/
https://olivre.com.br/chef-cura-cancer-do-marido-com-receitas-proprias-e-abre-padaria-lowcarb-em-cuiaba/
https://www.atarde.uol.com.br/muito/noticias/2032661-confeitaria-na-pituba-serve-sobremesas-francesas-com-sabores-delicados
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/02/padarias-artesanais-sao-oportunidade-de-negocio-para-empreendedores.html?utm_source=linkedin&utm_medium=social&utm_campaign=post
https://pme.estadao.com.br/noticias/pme,empresas-visam-preservar-identidade-com-lojas-propria,70002710405,0.htm

