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Práticas sustentáveis na pa-
daria: saiba o que fazer

O período de Páscoa, uma das melhores datas para a 
indústria de chocolate no ano, gera um aumento signifi-
cativo na produção e em empregos temporários, aque-
cendo a economia e movimentando o varejo. Em 2018 
foram produzidas mais de 11 mil toneladas de ovos.

LEIA MAIS

Agenda de eventos em 2019: 
Anufood Brazil será aberta 
no dia 12 de março
LEIA MAIS

Gestão de Alta Performance 
na Panificação com Márcio 
Rodrigues em Porto Alegre
LEIA MAIS

Completando 12 anos de história, empresa acreditou em 
sua marca e entrou para o rool do crescimento seguro e 
gradual. Localizada em Juazeiro, na Bahia, a empresa re-
modelou seu negócio e atrai  hoje um público cada vez 
maior, com clientes até mesmo de outras cidades.

 LEIA MAIS

Verde Rio: Um Case de Su-
cesso contado às margens 
do São Francisco

Indústria de chocolates apos-
ta na Páscoa para movimen-
tar o Setor em 2019

Em tempos de despertar para a consciência ambiental 
no mundo, os clientes buscam adquirir produtos de em-
presas preocupadas com essa temática. Quem adota 
práticas sustentáveis vai tentar consumir de empreen-
dimentos ambientalmente responsáveis.

LEIA MAIS

Estudo realizado pela ABIP em parceria com o ITPC revela 
cenário e oportunidades na indústria da panificação
Percentualmente, os produtos de fabricação própria das padarias se destacaram como o ponto de apoio das 
empresas, e isso com participação crescente no faturamento (5,87%). Confira matéria na página 02.

https://newtrade.com.br/industria/industria-de-chocolates-aposta-na-pascoa-para-movimentar-o-setor/
https://newtrade.com.br/economia/anufood-brazil-sera-aberta-no-dia-12-de-marco/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1282
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1283
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/praticas-sustentaveis-na-padaria/
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Pesquisa revela cenário e 
oportunidades na indústria 
da panificação
Um estudo realizado pelo Instituto Tecnológico da 
Alimentação, Panificação e Confeitaria (ITPC), em 
parceria com a Associação Brasileira da Indústria 
de Panificação e Confeitaria (ABIP) mostrou que o 
mercado brasileiro registrou um crescimento de 2,81%. 
LEIA MAIS 

Tendência: Como criar facil-
mente uma loja virtual

LEIA MAIS

Abri uma hamburgueria, e 
agora? Veja os princiapais 
pontos da administração
LEIA MAIS

Registro de novos produtos 
pela indústria do país cresce 
18% em 2018
A indústria brasileira lançou 18,1% mais produtos em 
2018, em comparação ao ano anterior. O cálculo foi 
feito sobre os novos registros de códigos de barras da 
Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil. A 
notícia é um anúncio de crescimento no país.

LEIA MAIS

Os medos e mitos na gestão
de micro e pequenas empre-
sas no mercado atual
LEIA MAIS

Entenda o que é e para que 
serve um arquivo XML de 
nota fiscal
LEIA MAIS

Ofertas geolocalizadas são 
o futuro do marketing de 
varejo? Fique atento!

LEIA MAIS

Cinco cuidados para apro-
veitar o crescimento do va-
rejo de forma sustentável
LEIA MAIS

IGP-M tem alta de 0,88% 
em fevereiro sob pressão de 
preços no atacado, diz FGV
O Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) acelerou 
a alta a 0,88% em fevereiro, contra variação positiva 
de 0,01% em janeiro, diante da pressão mais forte dos 
preços no atacado, informou a Fundação Getulio Var-
gas (FGV) nesta quarta-feira.

LEIA MAIS

https://www.belohorizonte.com.br/pesquisa-revela-cenario-e-oportunidades-na-industria-da-panificacao/
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/como-criar-facilmente-uma-loja-virtual/127888/
https://sischef.com/administrar-hamburgueria/
https://newtrade.com.br/industria/registro-de-novos-produtos-pela-industria-brasileira-cresce-18-em-2018/
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/os-medos-e-mitos-na-gestao-de-micro-e-pequenas-empresas/127864/
https://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/entenda-o-que-e-e-para-que-serve-um-arquivo-xml-de-nota-fiscal/127889/
https://portalnovarejo.com.br/2019/02/ofertas-geolocalizadas-sao-o-futuro-do-marketing-de-varejo/
https://www.itforum365.com.br/gestao/5-cuidados-para-aproveitar-o-crescimento-do-varejo-de-forma-sustentavel/
https://newtrade.com.br/economia/igp-m-tem-alta-de-088-em-fevereiro-sob-pressao-de-precos-no-atacado-diz-fgv/
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Evite o erro mais comum na 
hora de investir na páscoa
Enquanto muitos estão contando os minutos para o 
Carnaval, tem muita gente com espírito empreendedor 
de olho mesmo é na Páscoa de 2019. Isto porque esta 
é mais uma época do ano que deve ser aproveitada por 
quem quer empreender ou que já empreende. Você, no 
entanto, pode evitar o erro mais comum na hora de in-
vestir na Páscoa. Não fique antenado apenas no mer-
cado de ovos de páscoa e chocolates em geral.

LEIA MAIS

Planejamento estratégico: sai-
ba como se preparar para as 
datas comemorativas
Se você lidera uma empresa, já deve ter notado como 
o planejamento estratégico e antecipado de cada ação 
ajuda no sucesso do negócio. Seja qual for o ramo, o 
gestor deve estar preparado para todas as situações, 
sendo capaz de prever riscos e enxergar oportuni-
dades. No quesito oportunidades, elas são um bônus. 
LEIA MAIS

Entenda como é feita a certifi-
cação de produtos orgânicos
No Brasil, a comercialização de produtos orgânicos de 
maneira regularizada passa pela certificação de órgãos 
competentes ou pelo cadastramento no Ministério de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. O pro-
dutor que certifica sua mercadoria amplia sua possibili-
dade de atuação para vender no varejo.

LEIA MAIS

Recuperar clientes inativos é 
uma ótima oportunidade pra 
aumentar suas vendas
Muitas teorias comprovam que é mais caro conquistar 
um cliente novo do que manter um. Mas de um modo 
geral, manter um cliente é mais difícil do que conquistá
-lo. Trazer um cliente de volta é ainda mais desafiador.
LEIA MAIS

https://bragancaempauta.com.br/evite-o-erro-mais-comum-na-hora-de-investir-nas-vendas-de-pascoa/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/planejamento-estrategico-saiba-como-se-preparar-para-as-datas-comemorativas/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/certificacao-de-produtos-organicos/
http://datamais.com.br/sete-dicas-para-recuperar-clientes-inativos/
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EMPREENDEDORISMO

Brasil teve o 2º melhor de-
sempenho em empreende-
dorismo em 2018
Cerca de 52 milhões de brasileiros em idade produtiva 
estavam envolvidos com alguma atividade empreen-
dedora em 2018. É o que mostra a pesquisa GEM (Glo-
bal Entrepreneurship Monitor), realizada em 49 países 
e que, no Brasil, contou com o apoio do Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 
LEIA MAIS

Como ficam as regras do 
contrato de experiência com 
a nova legislação trabalhista?
LEIA MAIS

Teoria Clássica da Adminis-
tração segundo Henri Fayol: 
entenda os pilares da gestão
LEIA MAIS

Confira cinco filmes sobre 
empreendedorismo que vão 
inspirar você
LEIA MAIS

Professor larga trabalho 
na educação para montar 
franquia de frango frito
LEIA MAIS

Entenda a diferença entre 
Eficiência e Eficácia de uma 
vez por todas
Que atire a primeira pedra quem nunca se confundiu 
com a definição dessas duas simples palavras: eficiêi-
ca e eficácia. Sem medo de afirmar, podemos dizer 
que essa é uma das dúvidas mais frequentes hoje.

LEIA MAIS

Benefícios do consumo de 
carboidratos é notícia na re-
vista Veja

LEIA MAIS

Brigadeiro gigante é atração 
principal de confeitaria 

LEIA MAIS

https://www.administradores.com.br/noticias/cotidiano/brasil-teve-2-melhor-desempenho-em-empreendedorismo-em-2018/127884/
https://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/como-ficam-as-regras-do-contrato-de-experiencia-com-a-nova-legislacao-trabalhista/107992/
https://www.administradores.com.br/artigos/negocios/teoria-classica-da-administracao-segundo-henri-fayol/13239/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Diversao-e-turismo/noticia/2018/07/5-filmes-de-empreendedores-para-inspirar-voce.html
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/02/professor-larga-educacao-para-montar-franquia-de-frango-frito.html
https://www.administradores.com.br/artigos/cotidiano/entenda-a-diferenca-entre-eficiencia-e-eficacia-de-uma-vez-por-todas/81934/
http://www.abip.org.br/site/beneficios-do-consumo-de-carboidratos-e-noticia-na-revista-veja/
https://www.tribunapr.com.br/cacadores-de-noticias/curitiba/brigadeiro-de-um-quilo-sim-ele-existe-em-curitiba/

