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Receita sem erros: Melhor 
padeiro do mundo conta o 
segredo do pão perfeito

A 73ª Convenção Nacional da Associação Brasileira  da 
Indústria de Panificação e Confeitaria conta com uma 
programação completa para o Setor e tem como obje-
tivo promover discussões sobre a panificação do Rio de 
janeiro, de forma a deixar um legado para o Estado.

LEIA MAIS

Palestra gratuita de Gestão 
na Panificação com Márcio 
Rodrigues em Volta Redonda
LEIA MAIS

Amipão realiza 1º Encontro 
de Panificadores 2019 no dia 
28 de Março
LEIA MAIS

Conheça a história da empresa familiar que iniciou suas 
atividades em 1964, no centro de Vitória/ES, e que se 
tornou exemplo para o Setor em todo o Brasil. Primeira 
loja a ter uma confeitaria no Estado, a empresa assumiu 
posição de destaque pela excelência de seus produtos. 

LEIA MAIS

Cases de Sucesso: Monte Li-
bano, excelência há mais de 
meio século no Espírito Santo

ABIP divulga a 73ª Convenção
Rio 2019, que ocorre de 19 a 
21 de março

Farinha, fermentação, massa, casca e miolo: este é o 
top five da receita do pão perfeito, de acordo com Jo-
chen Baier, alemão vencedor do Concurso de Melhor 
Padeiro do Mundo.

LEIA MAIS

Exportação de pães movimenta US$ 136 milhões. EUA é o 
principal destino das exportações brasileiras do Setor
Os países do Mercosul se destacam entre os maiores mercados compradores, representando 45% de todas as 
vendas internacionais. Confira todos os detalhes deste tema em matéria na página 02.

https://www.convencaoabiprio.com.br/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1287
https://www.belohorizonte.com.br/empreendedorismo-feminino-sera-o-tema-do-1o-encontro-de-panificadores-de-2019-no-proximo-dia-28-de-marco/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1288
https://g1.globo.com/globo-reporter/noticia/2019/03/08/melhor-padeiro-do-mundo-conta-o-segredo-do-pao-perfeito.ghtml
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PRODUTOS E EMPRESAS

Exportação de pães movi-
menta US$ 136 milhões
A Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, 
Massas Alimentícias e Pães e Bolos Industrializa-
dos (Abimapi) divulgou os dados referentes ao 
desempenho das exportações em 2018. Juntas, as 
três categorias representadas pela entidade atingiram 
mais de 120 países com um total de 71, 7 mil toneladas.

LEIA MAIS 

Exportações de trigo da Ar-
gentina devem superar 12 mi t

LEIA MAIS

Análise de mercado: conheça 
a importância e saiba como 
utilizá-la com eficácia
LEIA MAIS

Opinião: ‘Padaria do Futuro’, 
um modelo importado da 
Europa para o Brasil
As padarias se transformaram em centros gastronô-
micos robustos, com café colonial, lanche, almoço, pi-
zza, hambúrguer e sanduíches elaborados. Segundo 
analista, o modelo da “padaria do futuro” vem sendo 
importado da Europa, especialmente da Itália.

LEIA MAIS

Descubra porque os velhos 
modelos de vendas não fun-
cionam mais e evolua hoje
LEIA MAIS

Comércio já inicia a Páscoa e 
espera vender 5% a mais que 
no ano anterior
LEIA MAIS

Faça as contas e saiba quan-
to o seu cliente gasta

LEIA MAIS

Confira um passo a passo 
de como emitir nota fiscal e 
nunca mais errar
LEIA MAIS

https://www.diariodoscampos.com.br/noticia/exportacao-de-paes-movimenta-us-136-milhoes
https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/trigo/231589-exportacoes-de-trigo-da-argentina-devem-superar-12-mi-t.html#.XIvH8yJKiM9
https://blog.rcky.com.br/analise-de-mercado-conheca-a-importancia-e-saiba-como-utiliza-la/
https://www.hojeemdia.com.br/mais/receita-para-a-padaria-do-futuro-1.700380
https://blog.wedologos.com.br/cafe-com-we-do-logos/117020/
https://www.opovo.com.br/jornal/politica/2019/03/44392-comercio-ja-inicia-a-pascoa-e-espera-vender-5--a-mais.html
https://blog.wedologos.com.br/cafe-com-we-do-logos/saiba-quanto-seu-cliente-gasta-bate-papo-com-financeiro-6/
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/confira-um-passo-a-passo-de-como-emitir-nota-fiscal/127972/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Saiba como fazer a gestão de 
fornecedores da sua empresa
O primeiro passo para uma gestão eficiente de forne-
cedores é fazer a escolha dessas empresas de forma 
correta. O ideal é que elas sejam vistas como parceiras 
do seu negócio e ofereçam garantias, como: produtos 
e serviços de qualidade; capacidade de produção su-
perior à demanda da empresa; prazos e cronograma de 
entrega similar ao buscado; preço competitivo; flexibi-
lidade para negociações. 

LEIA MAIS

Por: Paula Machado 

Administrar padarias, confeitarias, lanchonetes e afins 
pode ser mais fácil do que se imagina, baseando-se 
em atitudes que dependem menos de tecnologia do 
que de conhecimento do setor.

LEIA MAIS

Como a confeitaria consegue 
se manter tão padronizada?
A alta-confeitaria é uma das poucas áreas na qual po-
demos encontrar produtos praticamente idênticos por 
todo mundo. Ao se viajar, é comum conseguir encontrar 
a mesma confeitaria clássica (normalmente francesa ou 
italiana) ao redor de todo mundo. E isso ocorre com um 
padrão que chega a impressionar.

LEIA MAIS

Amassadeira, quais são as suas 
funções e como escolher
Por: Prática

É graças a ela que o pão fica da forma como o consu-
midor brasileiro mais gosta: crocante por fora e macio 
por dentro. Mas ele só atinge formato, espessura e 
textura ideais se passar por um processo de produção 
capaz de misturar e deixar a massa no ponto perfeito.

LEIA MAIS

Dicas para a administração de 
padarias, por onde começar

https://blog.rcky.com.br/entenda-como-fazer-a-gestao-de-fornecedores-da-sua-empresa/
https://www.hojeemdia.com.br/primeiro-plano/dicas-para-a-administra%C3%A7%C3%A3o-de-padarias-1.700951
https://blog.sebrae-sc.com.br/estrategias-de-marketing/
http://blog.praticabr.com/amassadeira-como-escolher-a-ideal/
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EMPREENDEDORISMO

Saiba como fazer a otimiza-
ção da sua padaria
Dessa forma, a panificadora é um estabelecimento 
essencial em nossa sociedade e a otimização do pro-
cesso deve ser pensada para potencializar sua produ-
tividade. Todavia, apesar de ser uma necessidade para 
o aumento de produtividade e, consequentemente, 
lucratividade, muitos proprietários e gestores de pani-
ficadoras não se atentam para essa questão.

LEIA MAIS

Aprovada pela CE relatório de 
criação da Semana Global do 
Empreendedorismo
LEIA MAIS

Saiba o preço atualizado para 
abrir as maiores franquias de 
alimentação do país
LEIA MAIS

Aprenda que fórmulas para 
empreender não existem e 
tenha ousadia para começar
LEIA MAIS

Marketing digital: uma ma-
neira avançada de se fazer 
negócios
LEIA MAIS

Você sabe qual é o dia mais 
importante da semana em 
seu negócio?
Junte as lideranças e peças-chaves de toda empresa 
para essa reunião semanal, onde cada área apresenta 
seus números e desafios e todos os líderes podem e 
devem discutir pontos de melhorias.

LEIA MAIS

Padaria low carb produz pães 
e doces sem açúcar

LEIA MAIS

Guerra ao plástico: Guarda 
distribui sacos de tecido

LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/saiba-como-fazer-otimizacao-do-processo-produtivo-da-sua-panificadora/
http://www.msnoticias.com.br/editorias/geral-ms-noticias/aprovada-pela-ce-a-criacao-da-semana-global-do-empreendedorismo/86969/
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/05/saiba-o-preco-para-abrir-maiores-franquias-de-alimentacao-do-pais.html
http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/nao-acredite-na-formula/114112/
https://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/marketing-digital-uma-maneira-avancada-de-se-fazer-negocios/114349/
https://blog.wedologos.com.br/cafe-com-we-do-logos/voce-sabe-qual-e-o-dia-mais-importante-da-semana-bate-papo-com-empreendedorismo-6/
http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/2041724-padaria-low-carb-na-pituba-produz-paes-com-farinha-de-castanha-e-doces-sem-acucar
https://www.noticiasaominuto.com/pais/1213101/guerra-ao-plastico-continua-guarda-distribui-sacos-de-tecido-para-o-pao

