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Saiba como expor os pães 
para atrair clientes 

Segundo pesquisa do site Mercado Mineiro, em Belo 
Horizonte, a variação no valor de produtos típicos da 
época pode chegar a 75%. Além disso, os produtos 
também estão mais caros em relação ao ano passado, 
um aumento acima da inflação.

LEIA MAIS

17 atividades para empreen-
dedores que acontecem ain-
da no mês de abril 
LEIA MAIS

As inscrições para o Curso 
Completo Metodologia Pro-
pan já estão abertas!
LEIA MAIS

Conheça a trajetória da marca e a surpreendente explo-
são no crescimento das vendas a partir do “botão do 
WhatsApp”. Acompanhando o crescimento da cidade, 
o Empório Kaminski é parte da construção da panifi-
cação na capital paranaense desde 1930, quando o Sr. 
Alexandre Kaminski fundou uma pequena padaria.   

LEIA MAIS

Série Cases de Sucesso: Em-
pório Kaminski, um símbolo 
da panificação em Curitiba

Setor da panificação aposta 
na Páscoa para atrair consu-
midores e lucrar

Os pães em uma boa vitrine e na disposição correta 
faz a diferença. Um bom visual representa grande parte 
do processo de decisão de compra do consumidor. No 
caso os pães, o cheirinho característico consiste em 
outra parcela na hora da compra, mas caprichar na apa-
rência do estabelecimento na disposição dos produtos 
LEIA MAIS

Precificação no varejo: você conhece todo os processos para 
atribuir valor aos itens vendidos pela sua empresa?

Esse processo parece simples, mas demanda muita atenção, análise, medição e correções para que seja feito 
de forma correta, com aspectos certos para cada produto. Confira mais sobre este e outros temas na página 02.

https://www.belohorizonte.com.br/setor-da-panificacao-aposta-na-pascoa-para-atrair-consumidores-e-lucrar/
https://exame.abril.com.br/pme/17-atividades-para-empreendedores-que-acontecem-em-abril/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1289
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1295
http://costalavos.com.br/os-paes-saiba-como-expor/
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PRODUTOS E EMPRESAS

O que considerar na hora de 
precificar os produtos
É importante levar em consideração as características 
do bem ou serviço que está sendo vendido na formação 
ou alteração de preços. Existem demandas por bens e 
serviços que são mais sensíveis às alterações de preço 
denominados elásticos, ou seja, a quantidade vendida 
possivelmente cairá mais do que proporcionalmente à 
elevação do preço ou a demanda pelo produto.

LEIA MAIS 

GPA e Cubo Itaú iniciam par-
ceria de fomento ao varejo

LEIA MAIS

Concurso de bolos decora-
dos de Taboão da Serra reú-
ne grande público
LEIA MAIS

Mostra IC Niterói 2019: as 
tendências da confeitaria
Veja as últimas tendências da confeitaria exibidas na 
Mostra IC Niterói 2019, que foi um sucesso. Os stands 
de bolos e doces disponibilizam ideias do que virá por 
aí na confeitaria. Além das sugestões, foram apresen-
tados também módelos de técnicas que irão inspirar o 
setor a partir de  2019.

LEIA MAIS

Vendas no varejo ficam está-
veis em fevereiro, aponta IBGE 
ao divulgar pesquisa
LEIA MAIS

Bolo de 300 metros em par-
ceria com Fecomércio mar-
ca aniversário de Cuiabá
LEIA MAIS

Burger King lança clube de 
assinatura de café

LEIA MAIS

Número de startups de so-
luções para o varejo cresce 
quase 40% em um ano
LEIA MAIS

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-considerar-na-hora-de-precificar-os-produtos,8978e8da69133410VgnVCM1000003b74010aRCRD
https://portalnovarejo.com.br/2019/02/gpa-e-cubo-itau-iniciam-parceria-de-fomento-a-startups-com-foco-em-varejo/
https://www.otaboanense.com.br/1o-concurso-de-bolos-decorados-de-taboao-da-serra-atraiu-grande-publico-ao-cemur/
https://www.inesquecivelcasamento.com.br/eventos/mostra-ic-niteroi-2019-o-que-rolou-de-bolos-e-doces/
https://www.valor.com.br/brasil/6203757/vendas-no-varejo-ficam-estaveis-em-fevereiro-aponta-ibge
http://www.obomdanoticia.com.br/cidades/bolo-de-300-metros-em-parceria-com-fecomrcio-marca-aniversrio-do-tricentenrio/14973
https://portalnovarejo.com.br/2019/03/burger-king-lanca-assinatura-de-cafe-estados-unidos/
https://www.bemparana.com.br/noticia/numero-de-startups-de-solucoes-para-o-varejo-cresce-quase-40-em-um-ano
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Pizza e panificação: o que essa 
dupla rende para o seu negócio
Hoje temos, como dito, várias propostas de Massas 
e Processos tanto para Pizza, como a Panificação, e o 
mercado ficou mais complexo como resultado da faci-
lidade dos meios de comunicação e a constante fome 
de desenvolvimento dos profissionais. A depender do 
ponto de vista, alguns profissionais sabiamente estão 
praticando com mais ênfase as Técnicas de Panificação 
para a confecção das Massas de Pizza.

LEIA MAIS

Por: Rcky 

O local do estabelecimento comercial impacta fatores 
como o fluxo de clientes, custos do negócio, logística 
de produtos e, até mesmo, estratégia de preços. Por 
esse motivo, é importante saber como escolher um 
local de forma correta.

LEIA MAIS

Como oferecer ao consumidor 
uma alimentação saudável
O seu estabelecimento oferece opções de alimentação 
saudável para os clientes? Se a sua resposta for não, 
é melhor prestar bastante atenção a este post. Afinal, 
uma pesquisa realizada pela Fiesp revelou que 80% da 
população brasileira busca se alimentar melhor. Como 
grande parte dessas pessoas precisa comer fora, elas 
vão escolher os locais que proporcionam isso. 

LEIA MAIS

Conheça as ultimas tendências 
para delivery online
Por: Datamais
Segundo o IBGE, o Brasil já ultrapassou a marca dos 
100 milhões de usuários de internet em 2015. Mas 
como você, que é dono de um restaurante, se relaciona 
com isso? A resposta para essa pergunta é simples e 
está diretamente ligada às tendências para delivery.

LEIA MAIS

Escolha do ponto comercial: 
erros a serem evitados 

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/qual-a-pizza-do-seu-desejo/
https://blog.rcky.com.br/6-erros-comuns-que-devem-ser-evitados-ao-escolher-o-ponto-comercial/
http://blog.praticabr.com/como-oferecer-ao-consumidor-uma-alimentacao-saudavel-fora-de-casa/
http://datamais.com.br/ultimas-tendencias-para-delivery-online/
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EMPREENDEDORISMO

Confira seis estratégias para 
lidar com a concorrência no 
varejo e sair na frente
Você sabia que existem mais de 21 bilhões de empre-
sas no Brasil? E que, em 2017, a taxa de crescimento 
de novos negócios foi de 11,3% — sendo este o maior 
índice já registrado? Olhando para esses números, fica 
clara a importância de saber como lidar com a concor-
rência no mercado.

LEIA MAIS

Padaria Pet inaugura franquia 
em Santo André e faz sucesso 
entre os clientes
LEIA MAIS

De panceta de porco a tilápia, 
empresa incrementa acompa-
nhamentos do pão francês
LEIA MAIS

Descubra como dar o melhor 
nome para o seu negócio de 
forma criativa
LEIA MAIS

Qual a coisa mais importante 
que um gerente pode dizer a 
sua equipe e clientes?
LEIA MAIS

Saiba como facilitar a decla-
ração de Imposto de Renda 
em 2019
O período de entrega da declaração 2019 teve início em 
7 de março e segue até o dia 30 de abril. Segundo a Re-
ceita Federal, a expectativa é de que 30,5 milhões de 
contribuintes entreguem a declaração neste ano.

LEIA MAIS

Como reagir aos feedbacks 
negativos e evoluir?

LEIA MAIS

A chef Helena Rizzo abrirá a 
segunda Padoca do Maní

LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/conheca-6-estrategias-de-como-lidar-com-a-concorrencia-no-varejo/
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/padaria-pet-inaugura-franquia-santo-andre-79645
https://www.campograndenews.com.br/lado-b/sabor/de-panceta-de-porco-a-tilapia-lanchonete-incrementa-recheio-do-pao-frances
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2019/04/descubra-como-dar-o-melhor-nome-para-seu-negocio.html
https://www.administradores.com.br/artigos/negocios/qual-a-coisa-mais-importante-que-um-gerente-pode-dizer/114720/
https://www.administradores.com.br/noticias/economia-e-financas/saiba-como-facilitar-a-declaracao-de-imposto-de-renda-2019/128085/
https://portalnovarejo.com.br/2019/04/como-reagir-aos-feedbacks-negativos-da-pesquisa-de-clima/
https://vejasp.abril.com.br/blog/arnaldo-lorencato/chef-helena-rizzo-abrira-a-segunda-padoca-do-mani/

