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Páscoa: prepare-se para au-
mentar as vendas

A qualidade e o sabor marcantes fizeram com que esse 
produto se transformasse em uma das tendências para 
o mercado em 2019, segundo levantamento divulgado 
pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 
Confeitaria (ABIP).

LEIA MAIS

Sebrae e CNI investem R$ 
6,3 milhões em projetos na 
Paraíba e outros 15 estados
LEIA MAIS

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

Conheça a trajetória do empresário que cresceu na pa-
daria da família e é hoje referência no fornecimento de 
pães para as hamburguerias do Espírito Santo. Fundada 
em 1978, a padaria Jodima preserva as receitas próprias 
que fidelizaram clientes ao longo de décadas.

LEIA MAIS

Jodima: a padaria com os se-
gredos de receita que con-
quistaram gerações

Padaria modelo: ABIP reve-
la que pães artesanais estão 
entre as tendências para 2019

Em 2019, a Páscoa será celebrada no dia 21 de abril. 
Pode até parecer que ainda está longe, mas é melhor já 
ir se preparando. Se você é dono de negócio, use o tem-
po a seu favor e comece a pensar em estratégias para 
aumentar as vendas nessa época do ano.

LEIA MAIS

Vendas no varejo cresceram em 2018 e deverão manter alta 
este ano, diz Confederação Nacional do Comércio 
Previsão de crescimento tem uma projeção de alta de até 5,6% em 2019, avalia a Confederação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e Turismo. Confira matéria na página 02.

https://www.folhavitoria.com.br/saude/noticia/02/2019/paes-artesanais-estao-entreas-tendencias-para-a-alimentacao-em-2019
http://www.jornaldaparaiba.com.br/economia/cni-e-sebrae-vao-investir-r-63-milhoes-abrem-vagas-em-projetos-na-paraiba-e-15-estados.html
http://fipan.com.br/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1279
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/02/pascoa-10-dicas-para-aumentar-vendas.html
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Vendas no varejo crescem 
em 2018 e devem manter 
alta este ano, diz CNC
A previsão de crescimento tem uma projeção de alta de 
até 5,6% este ano. É o que diz a Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). “Para 
2019, o maior ritmo de atividade econômica deverá 
permitir que as vendas estejam em alta. 

LEIA MAIS 

Planejamento de vendas efi-
ciente na padaria: como fazer?

LEIA MAIS

Pão de queijo tem peso na 
inflação de Belo Horizonte, 
segundo pesquisa do IBGE
LEIA MAIS

Pequenos negócios estão 
confiantes para 2019
Índice de Confiança dos Pequenos e Médios Negócios 
(IC-PMN) para 2019 aumentou. Os dados são do Cen-
tro de Estudos em Negócios do Insper. Segundo o es-
tudo, índice aumentou 6, 39% em relação ao trimestre 
anterior, chegando ao total de 72,12 pontos. A variação 
foi positiva em todos os setores analisados, sendo a 
Indústria o mais confiante entre os três (12,5%). 

LEIA MAIS

ISO 9001 e NR 12: o que signifi-
ca e por que é importante tê-
los em dia no seu negócio
LEIA MAIS

Queda na venda do pão fran-
cês leva padarias a ampliar 
leque de produtos
LEIA MAIS

Micro e pequenas empresas 
geraram 95% dos empregos 
no Paraná em 2018

LEIA MAIS

Agradando os clientes: pa-
daria aposta em fast-food 
para animais de estimação
LEIA MAIS

Como reduzir o abandono 
de carrinho no e-commerce
Altos custos extras, processos complicados de check
-out afastam potenciais consumidores. O abandono 
de carrinho é um problema que muitos varejistas e 
sites de e-commerce enfrentam. Segundo estudo da 
Barilliance, 73% dos potenciais clientes nos compu-
tadores e 85% dos clientes nos celulares abandonam 
seus carrinhos antes de completar a compra.

LEIA MAIS

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/02/13/internas_economia,737331/vendas-no-varejo-crescem-em-2018-e-devem-manter-alta-este-ano-diz-cnc.shtml
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/6-dicas-para-voce-fazer-um-planejamento-de-vendas-eficiente-na-sua-padaria/
https://www.otempo.com.br/capa/economia/p%C3%A3o-de-queijo-tem-peso-na-infla%C3%A7%C3%A3o-de-belo-horizonte-1.2134485
https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/12/pesquisa-mostra-que-pequenos-negocios-estao-confiantes-em-2019.html
http://blog.praticabr.com/iso-9001-2008-e-nr-12-o-que-significa-e-por-que-sao-importantes/
https://www.correiodoestado.com.br/economia/queda-na-venda-do-pao-frances-leva-padarias-a-ampliar-leque-de/346969/
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2019/02/12/micro-e-pequenas-empresas-geraram-95-dos-empregos-no-parana-em-2018-aponta-pesquisa.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/mundo-pet/noticia/2019/02/12/de-gelatina-a-hamburguer-padaria-pet-aposta-em-alimentos-humanizados-para-animais-de-estimacao.ghtml
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/como-reduzir-o-abandono-de-carrinho-no-e-commerce/127798/
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Tributação no Brasil: quais são 
os principais tipos?
A cobrança de impostos em nosso país acontece em 
cada produto comprado: no café, no pão, no leite, na 
água mineral, em tudo. Assim, a tributação no Brasil 
não é apenas no IPTU, IPVA e impostos de renda como 
muitos empreendedores pensam. Pessoas físicas ou 
jurídicas devem pagar os impostos em moeda local, no 
nosso caso, em reais. Esse recurso é arrecadado pelo 
governo para reverter em saúde, educação e etc...

LEIA MAIS

Você sabe despertar o desejo 
de compra no seu cliente?
Em um oceano de gatilhos mentais, imagens chamati-
vas e Call to Actions bem posicionados, está cada vez 
mais difícil prender a atenção do cliente. Entretanto, há 
um canal capaz de reunir tudo isso e guiar o usuário a 
compra, o Instagram. Nesta rede a palavra de ordem 
é desejo. O cliente precisa, por meio de imagens, ter 
vontade de ter aquele produto/serviço. Veja algumas 
dicas sobre como despertar o desejo de compra.

LEIA MAIS

A transformação da pizza e do 
pão no Brasil e as tendências 
para o futuro
Já em março teremos no Brasil a Anufood, 1ª edição bra-
sileira, originada da maior feira do mundo de alimenta-
ção, a Anuga, com uma grade de apresentações com-
posta pelos melhores pizzaiolos e empresários do setor. 
O evento é  totalmente grátis.

LEIA MAIS

Fermentação natural: os be-
nefícios do pão totalmente ar-
tesanal e sem aditivos químicos
Trigo, água, sal e micro-organismos selecionados - es-
tes são os ingredientes básicos necessários para fazer 
um pão de fermentação natural - tendência gastronô-
mica que vem conquistando adeptos pelo mundo.

LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/tributacao-no-brasil-quais-sao-os-principais-tipos/
http://blog.praticabr.com/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-uma-padaria-industrial/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/a-transformacao-da-pizza-e-o-futuro/
https://www.segs.com.br/demais/156904-fermentacao-natural-os-beneficios-do-pao-totalmente-artesanal-e-sem-aditivos-quimicos
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Irmãs criam nova versão de 
doce clássico e conquistam 
shopping’s de São Paulo
As fundadoras demoraram três anos para preparar 
todo o cardápio. Muitas das sobremesas da Mr. Pot-
tier pegam uma receita tradicional e tentam dar a ela 
uma nova cara, como o potinho de doce de leite, que é 
uma receita própria das irmãs Tonon. Atualmente, a Mr. 
Pottier fatura R$ 150 mil e conta com cinco lojas.

LEIA MAIS

Aprendendo com eles: como 
funciona a operação do Mc 
Donald’s no Brasil 
LEIA MAIS

Starbucks do Canadá vai doar 
todos os alimentos que não 
forem vendidos
LEIA MAIS

Estratégia: startup conecta 
executivos de empresas a 
mentores de carreira
LEIA MAIS

Gerindo contratos: 6 métri-
cas de desempenho que vo-
cê deve mensurar
LEIA MAIS

Regras da Anvisa para a pro-
dução de alimentos
Trabalhar com alimentos é uma das atividades mais 
delicadas do mundo corporativo. Afinal de contas, nes-
te setor você vai lidar com aquilo que as pessoas co-
mem, sendo diretamente responsável pela qualidade 
dos produtos que entrega. 

LEIA MAIS

Confeitaria “Dona do Doce” 
inaugura loja conceito em SP

LEIA MAIS

Equipamentos originais: em-
preendendo com segurança

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/02/irmas-criam-maca-do-amor-moderna-e-conquistam-shoppings-de-sao-paulo.html
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/02/como-funciona-operacao-do-mcdonalds-no-brasil.html
https://zap.aeiou.pt/starbucks-canada-doar-alimentos-240423
https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/02/startup-conecta-executivos-de-empresas-mentores-de-carreira.html
https://www.juridoc.com.br/blog/gestao-de-contratos/10037-x-metricas-do-desempenho-de-gestao-de-contratos/
https://fermais.com.br/regras-da-anvisa-para-a-producao-de-alimentos/
https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2626680/dona-do-doce-inaugura-loja-conceito-em-sp/
http://blog.praticabr.com/qual-a-importancia-de-usar-acessorios-originais-em-sua-cozinha-industrial/

