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Informe: licenciamento am-
biental para a panificação

O chef fez uma viagem aos EUA para criar sua receita 
de hambúrguer. Foram mais de 70 restaurantes visi-
tados, que possibilitaram a ele conhecer as melhores 
combinações e chegar à receita ideal. A rede conta com 
mais de 120 unidades, em 14 estados brasileiros.

LEIA MAIS

31ª Super Rio Expofood abre 
inscrições gratuitas para 
profissionais do varejo
LEIA MAIS

Caravana Propan na Amipão: 
Perspectivas e Potenciais de 
Negócios na Panificação
LEIA MAIS

Empreendendo em um ramo totalmente novo, eles ou-
saram mudar de vida e celebram em 2019 duas déca-
das de história. Prezando pela qualidade e valorizando 
as raízes, hoje preservam a essência de um negócio que 
soube utilizar as estratégias do conhecimento.

 LEIA MAIS

Série Cases de Sucesso: a 
família mineira que se tornou 
referência no Vale do Aço

Rede Madero: arte e talento 
no pão. Junior Durski tornou-
se a essência do negócio

O segmento está se desenvolvendo em ritmo acelera-
do, de acordo com o levantamento realizado pelo Ins-
tituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC), 
em parceria com a Associação Brasileira da Indústria de 
Panificação e Confeitaria (ABIP). É hora de se preparar!

LEIA MAIS

Quer aumentar suas vendas em 2019? Descubra porque in-
vestir em uma loja virtual tornou-se um bom negócio
De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm), o e-commerce deve atingir um volu-
me de vendas de R$ 79,9 bilhões em 2019. Confira mais sobre este e outros temas na página 02.

http://www.amanha.com.br/posts/view/7080/rede-madero-arte-e-talento-no-pao
https://newtrade.com.br/varejo/31a-super-rio-expofood-abre-inscricoes-gratuitas-para-profissionais-do-varejo/
https://www.youtube.com/watch?list=PLtvIp_G1xANwQxn5yxvjH1hgfETEzbdwR&v=3vmNBtRqMXw
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1280
http://www.abip.org.br/site/licenciamento-ambiental-para-o-setor-de-panificacao/
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PRODUTOS E EMPRESAS

Forno combinado, o que é e 
quais são suas funções
Os fornos combinados são equipamentos que 
possibilitam diversos tipos de cocção em uma única 
câmara. Esse equipamento surgiu no início da década 
de 1970 e melhorou muito com o avanço da tecnologia. 
Hoje, os fornos combinados são o que há de melhor 
quando se fala em cocção de alimentos. 

LEIA MAIS 

Varejo brasileiro mantém rit-
mo de crescimento em 2019

LEIA MAIS

Empresa familiar: profissio-
nalização, sucessão e confli-
tos para administrar
LEIA MAIS

Sucesso ou fracasso: afinal, 
para onde a reputação pro-
fissional está te levando?
A reputação no trabalho é uma das coisas mais im-
portantes que um profissional pode ter. Ela vai te dar 
credibilidade e ajudar a cavar seu crescimento dentro 
da empresa. Não é apenas uma questão de como as 
pessoas estão te enxergando.

 LEIA MAIS

Queijo mineiro ganha ferra-
menta contra falsificação e 
garantia de procedência
LEIA MAIS

Adeus prejuízo! 6 dicas de 
prevenção de perdas para 
evitar furtos no varejo
LEIA MAIS

Confeitarias gourmet e bo-
lerias: oportunidades de ne-
gócio que dão água na boca

LEIA MAIS

Produção está em alta: 73% 
dos industriais pretendem 
elevar produção em 2019
LEIA MAIS

Pão de Açúcar prevê investir 
até R$ 1,8 bilhão
Segundo a empresa, a expectativa para este ano é pela 
abertura entre 15 e 20 unidades do Assaí e a reformas 
de 10 a 15 lojas da bandeira Pão de Açúcar e a sua reto-
mada do processo de expansão. Além disso, a varejista 
prevê a abertura de no mínimo 15 lojas de proximidade 
e negócios especializados, assim como a continuidade 
do plano de modernização.

LEIA MAIS

http://blog.praticabr.com/forno-combinado-o-que-e-e-quais-suas-funcoes/
https://newtrade.com.br/varejo/varejo-brasileiro-mantem-ritmo-de-crescimento-em-2019/
https://www.administradores.com.br/artigos/negocios/empresa-familiar-profissionalizacao-sucessao-e-conflitos/113978/
https://newtrade.com.br/carreira/quiz-sucesso-ou-fracasso-para-onde-a-sua-reputacao-profissional-esta-te-levando/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/02/19/internas_economia,1031955/queijo-mineiro-ganha-ferramenta-contra-falsificacao.shtml?fbclid=IwAR2VUeaFynQhV0x3u5Tbb6jDXFOGd2vxYerdZvsYoQ9S4o-B
https://blog.rcky.com.br/conheca-6-dicas-de-prevencao-de-perdas-para-evitar-furtos-e-roubos-no-varejo/
http://blog.sebrae-sc.com.br/docerias-bolerias-e-confeitarias-gourmet-oportunidades-de-negocio-que-dao-agua-na-boca/
https://newtrade.com.br/economia/73-dos-industriais-pretendem-elevar-producao-em-2019/
https://istoe.com.br/pao-de-acucar-preve-investir-entre-r-17-e-r-18-bilhao-em-2019/
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CONSUMO

ECONOMIA

Veja como inovar na sua padaria 
com as embalagens de produtos
Se você acredita que em time que está ganhando não 
se mexe, cuidado! Todo líder precisa ter uma visão a 
longo prazo sobre o sucesso da empresa e deve bus-
car sempre ser o melhor. O motivo é que não é novida-
de para ninguém que os clientes estão cada vez mais 
exigentes. Além disso, com a facilidade de compra por 
diversos canais, as chances de ter compradores fiéis 
são menores, já que eles tendem a pesquisar opiniões.

LEIA MAIS

Seus modelos de entrega são 
ineficientes? Hora de reformu-
lar seu delivery
Atualmente, 40% dos clientes compram mantimentos 
online pelo menos uma vez por semana: número que 
pode chegar a 55% até 2021. A evolução do compor-
tamento do consumidor está estimulando o aumento 
no “imediatismo” das compras: 59% dos clientes com-
pram produtos online quando precisam.

LEIA MAIS

Atitudes para ganhar o consu-
midor atual de forma segura
Como o comportamento do consumidor mudou, agora, 
quem procura uma marca ou empresa é o próprio cliente. 
Isso porque o consumidor moderno gosta de ser parte 
ativa na relação de consumo. O marketing tradicional 
com foco em captação de clientes, com mensagens in-
tensas e contínuas simplesmente não funciona mais.

LEIA MAIS

Qual a melhor forma de fidelizar 
um cliente hoje mesmo?
Com um mercado extremamente competitivo e ofer-
tas atraentes, fica cada vez mais difícil conquistar um 
cliente. A melhor forma do vendedor fidelizar os con-
sumidores é demonstrar real vontade em atender ge-
nuinamente as necessidades. 

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/veja-como-inovar-na-sua-padaria-com-as-embalagens-de-produtos/
https://newtrade.com.br/logistica/varejistas-devem-investir-para-superar-modelos-de-entrega-ineficientes/
http://datamais.com.br/atitudes-para-ganhar-o-consumidor-atual/
https://newtrade.com.br/varejo/qual-a-melhor-forma-de-fidelizar-um-cliente/
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EMPREENDEDORISMO

Descubra como este empre-
endedor superou a crise e 
retomou as vendas
Em 2016, nós, na Dídio Pizza, entregávamos em torno 
de 532 mil pizzas por ano. Era um bom número, mas 
em 2017 as vendas despencaram para 434 mil. Para 
contornar a situação tive, como diretor da franquia, 
que tomar algumas atitudes urgentes como buscar 
negociação de aluguéis e traçar novas estratégias.

LEIA MAIS

Sebrae planeja melhorias para 
atender empresas e fortalecer 
empreendedorismo
LEIA MAIS

Confira a lista das 7 coisas 
que todo empreendedor deve 
evitar em sua empresa
LEIA MAIS

Características para empre-
ender com qualidade e esta-
bilidade profissional
LEIA MAIS

Melhor idade: Cresce empre-
endedorismo acima dos 50 
anos no Sul do País
LEIA MAIS

Ele herdou um dos principais 
restaurantes de SP e quer 
criar sua própria história
À frente de um dos principais restaurantes de São Pau-
lo, Leo Henry é contra o mito de que empreendedores 
devam ser super-heróis. Herdeiro do La Casserole, ele 
é didático: não há pessoas insubstituíveis. 

LEIA MAIS

Empreendedor: 6 dicas para 
um bom controle financeiro

LEIA MAIS

DF: confeitaria serve doces 
sem açúcar em Brasília

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Opiniao-Empreendedora/noticia/2019/01/como-este-empreendedor-superou-crise-e-retomou-vendas-de-sua-rede-de-pizzarias.html
http://www.engeplus.com.br/noticia/espaco-empreendedor/2019/sebrae-planeja-melhorias-para-atender-empresas-e-fortalecer-empreendedorismo
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/lista-das-7-coisas-que-todo-empreendedor-deve-evitar/114107/
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/caracteristicas-importantes-para-empreender-com-qualidade-e-estabilidade-profissional/114055/
https://portogente.com.br/noticias/transporte-logistica/105709-cresce-empreendedorismo-acima-dos-50-no-sul-do-pais
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/02/ele-herdou-um-dos-principais-restaurantes-de-sao-paulo-e-agora-quer-criar-sua-propria-historia.html
https://www.cpt.com.br/artigos/empreendedor-6-dicas-para-um-controle-financeiro-de-sucesso
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/sra-amendoa-confeitaria-serve-doces-sem-acucar-em-brasilia

