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5 tendências da alimentação 
fora do lar em 2019

Clientes satisfeitos representam marketing boca a 
boca positivo para o local, ou seja, eles tendem a voltar 
ao estabelecimento e indicá-lo para seus círculos so-
ciais, aumentando o alcance da marca, bem como sua 
lucratividade e segurança financeira.

LEIA MAIS

Gestão de Alta Performance 
na Panificação com Márcio 
Rodrigues em Volta Redonda
LEIA MAIS

Oportunidade: as inscrições
para o Curso Completo Me-
todologia Propan abriram!
LEIA MAIS

Considerada uma das 100 melhores padarias do Brasil e 
localizada em Montes Claros/MG, a Center Pão come-
mora 25 anos de mercado com a reinauguração de uma 
de suas unidades. Contando atualmente com 5 lojas, a 
Rede tornou-se um verdadeiro prodígio na panificação.

LEIA MAIS

Metodologia Propan e Rede  
Center Pão: 25 anos de his-
tórias que se completam

Satisfação do cliente: enten-
da a importância e saiba como 
melhorar em sua empresa

Quando observamos as diversas tendências da ali-
mentação fora do lar, logo percebemos que 2019 pode 
ser um ano de muitas mudanças. Uma série de hábitos 
e preferências de consumo surgidos nos anos recentes 
tendem a se consolidar neste e no próximo período. Por 
isso, vale a pena se antecipar no mercado.

LEIA MAIS

Feira Big Show 2019, realizada nos EUA, define 4 lições para 
garantir o futuro de forma segura e rentável no varejo 
Serviço padrão, mas com atendimento exclusivo, e lojas sem filas fazem parte das principais tendências para o 
futuro do varejo no Brasil e no mundo. Confira mais sobre este e outros temas na página 02.

https://blog.rcky.com.br/satisfacao-do-cliente-entenda-a-importancia-e-saiba-como-melhorar/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1287
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1289
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1291
http://euamopao.com.br/not/5-tendencias-da-alimentacao-fora-do-lar-em-2019
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PRODUTOS E EMPRESAS

4 lições para garantir o futu-
ro dos negócios no varejo
No Big Show NRF Retail 2019, evento focado no varejo 
do mundo, realizado todos os anos em Nova Iorque 
(EUA), foram apresentadas diversas tendências que 
devem guiar as empresas varejistas, em especial na 
relação Negócios, Consumidores e Inovação. Elenco 
aqui alguns dos principais pontos destacados no 
evento, que devem ter grande impacto no varejo.

LEIA MAIS 

USDA prevê aumento na pro-
dução de trigo

LEIA MAIS

Sucesso em Caxias, confei-
taria abre filial na Barra da 
Tijuca/RJ
LEIA MAIS

Métricas de e-mail marke-
ting: descubra o que são e 
como utilizá-las!
Taxa de crescimento da base de contatos (lista ou mai-
ling), taxa de descadastro (unsubscribe), taxa de ina-
tivação da base de contatos  e outros termos podem 
ainda ser um mistério para muitos, mas esta na hora de 
aderir às vantagens das ferramentas de e-mail.

LEIA MAIS

Novo serviço promete diminu-
ir tempo e custo de entregas 
no mercado de encomendas
LEIA MAIS

Cinco questões para avaliar 
a eficiência da sua gestão de 
contratos atualmente
LEIA MAIS

Atualize-se! Pare de vender 
do jeito velho hoje mesmo

LEIA MAIS

Como definir um sistema de 
gestão de contratos unifica-
do para sua empresa
LEIA MAIS

https://computerworld.com.br/2019/03/26/4-licoes-para-garantir-o-futuro-dos-negocios-no-varejo/
https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Trigo/noticia/2019/02/globo-rural-usda-preve-aumento-na-producao-de-trigo-mas-queda-de-estoque-final-e-exportacao.html
https://odia.ig.com.br/duque-de-caxias/2019/03/5628859-sucesso-em-caxias--confeitaria-abre-filial-na-barra-da-tijuca.html#foto=1
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/expandir-negocio/metricas-de-e-mail-marketing/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Mobilidade/noticia/2019/03/servico-promete-diminuir-tempo-e-custo-de-entregas.html
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciamento-de-contratos/10766-5-questoes-para-avaliar-a-sua-gestao-de-contratos/
https://www.administradores.com.br/artigos/negocios/pare-de-vender-do-jeito-velho/114562/
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciamento-de-contratos/10803-o-que-e-um-sistema-de-gestao-de-contratos-tudo-em-um/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Como garantir a higiene alimen-
tar em seu estabelecimento?
A mudança brusca de temperatura dos alimentos du-
rante o processo de produção, além do contato dos in-
gredientes com mãos e materiais diversos, são estra-
das tão largas quanto perigosas para a contaminação 
dos produtos por vírus, bactérias e toxinas. Ameaça si-
lenciosa, basta que um só ingrediente de seu prato seja 
infectado para que seu cliente, dentro de poucas horas 
após o consumo, dê entrada na emergência hospitalar 
com sintomas como febre, dores abdominais e outros. 
LEIA MAIS

Por: Sebrae Nacional 

Custos, impostos, modalidades, formalização: tudo o 
que você precisa saber para abrir uma microempresa 
sem dor de cabeça e de forma correta. Siga o roteiro e 
veja o passo a passo formal.

LEIA MAIS

Você na Economia: Pequenos 
negócios geraram 72% dos em-
pregos do país em fevereiro
O saldo de empregos gerados pelos pequenos negócios 
em fevereiro representou 72,3% do total de vagas aber-
tas no país, revela o Caged (Cadastro Geral de Emprega-
dos e Desempregados). É o maior saldo registrado para 
este mês nos últimos quatro anos.

LEIA MAIS

Get a grip! Controle a operação 
da sua padaria
Por: Pedro Marchi

Chegou o momento de refletir um pouco sobre gestão 
de pessoas, projetos e fluxos dentro do uma operação 
de padaria. Esse assunto ainda assusta muitas pes-
soas na rotina de trabalho, mas é preciso lidar com ele 
analisando e aplicando conceitos básicos. 

LEIA MAIS

Passos essenciais para a aber-
tura de uma microempresa

http://blog.praticabr.com/como-garantir-a-higiene-alimentar-em-seu-estabelecimento/
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/tire-suas-duvidas-praticas-antes-de-abrir-sua-microempresa,fd881fe0c92e4510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/v/index.jsp?vgnextoid=c880ea325fbb9610VgnVCM1000004c00210aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/get-a-grip-controle-a-operacao-de-sua-padaria/
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EMPREENDEDORISMO

Sete equipamentos de pani-
ficação que não podem faltar 
em uma padaria
Se você se sente inquieto pela vontade de empreen-
der, investir e produzir, selecionamos aqui os prin-
cipais equipamentos de panificação para você abrir 
o seu próprio comércio. Com os aparelhos listados a 
seguir, seus produtos serão fabricados com excelente 
padrão de qualidade e de segurança.

LEIA MAIS

As estratégias por trás dos 
super apps: como as redes 
estão migrando para eles
LEIA MAIS

Fórmula de sucesso: como 
uma pequena loja cresceu e 
agora exporta para o exterior
LEIA MAIS

Capital prepara dono de pe-
queno negócio para buscar 
investimentos de risco
LEIA MAIS

Evento apresenta principais 
tendências mundiais para o 
varejo em Nova Iorque
LEIA MAIS

Estão abertas as inscrições 
para o guia de franquias 2019
O Retail Conference 2019 acontece no dia 25 de abril, 
no Expo D. Pedro, em Campinas (SP). Especialistas 
do varejo vão compartilhar com os participantes suas 
experiências e conhecimentos sobre as tendências 
mundiais para o varejo e os rumos do setor no Brasil.

LEIA MAIS

Aplicativo Emulzint e-Você 
facilita a vida na panificação

LEIA MAIS

Ele começou como vendedor 
e hoje fatura R$ 100 milhões

LEIA MAIS

http://blog.praticabr.com/7-equipamentos-de-panificacao-que-nao-podem-faltar-em-uma-padaria/
https://www.administradores.com.br/noticias/negocios/as-estrategias-por-tras-dos-super-apps/128065/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/03/formula-de-sucesso-chiquinho-sorvetes-comecou-em-uma-pequena-loja-e-agora-chega-ao-exterior.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/v/index.jsp?vgnextoid=3b09190f394c9610VgnVCM1000004c00210aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/evento-apresenta-as-principais-tendencias-mundiais-para-o-varejo/
https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/especial-publicitario/acic/noticia/2019/03/27/retail-conference-reune-especialistas-do-varejo-do-brasil.ghtml
https://www.segs.com.br/info-ti/162955-aplicativo-emulzint-e-voce-facilita-a-vida-dos-profissionais-da-panificacao-e-confeitaria
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/03/ele-comecou-vendendo-sorvete-na-rua-e-hoje-fatura-r-100-milhoes.html

