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Como melhorar a produtivi-
dade na panificação

“A expectativa de vendas é muito positiva, as padarias 
trabalham intensamente nas datas comemorativas, o 
que ajuda muito na atração de fluxo e no aumento das 
vendas”, afirma Vinícius Dantas, presidente da Asso-
ciação Mineira da Indústria de Panificação.

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

Fundada por Abílio Ferreira Marques, um refugiado da 
Guerra Fria na década de 1950, a marca é um dos frutos 
da imigração portuguesa para o Brasil. Como parte das 
comemorações dos 25 Anos da Metodologia Propan, 
a Série tem narrado trajetórias e revelado os pilares da 
construção do ofício no país. 

LEIA MAIS

Fábrica de Sabores Madrigal: 
o impressionante centro gas-
tronômico do Sul Fluminense

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

A rotina de uma padaria pode ser bastante exaustiva 
para funcionários e gestores. Afinal, esse é um tipo de 
estabelecimento que atende às necessidades da popu-
lação desde as primeiras horas do dia até o fim da noite. 
Diante disso, manter uma boa produtividade na panifi-
cação é algo essencial para sustentar a lucratividade.

LEIA MAIS

Indicadores de desempenho: saiba o que são e como eles po-
dem impactar diretamente nos resultados da sua padaria

Os indicadores de desempenho — ou Key Performance Indicators (KPI’s) —, são ferramentas de gestão que au-
xiliam a tomada de decisão de um negócio no mercado . Confira mais sobre este e outros temas na página 02.

http://diariodocomercio.com.br/sitenovo/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=1296
http://blog.praticabr.com/como-melhorar-a-produtividade-na-panificacao/
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PRODUTOS E EMPRESAS
Indicadores de desempenho 
nas padarias: saiba o que são 
e quais os principais
Os indicadores de desempenho — ou Key Performance 
Indicators (KPI’s) —, são ferramentas de gestão que 
auxiliam a tomada de decisão e avaliação da atuação 
de um negócio. Para tal, os indicadores possibilitam 
realizar a mensuração e acompanhamento de 
resultados de elementos-chave de performance.   
LEIA MAIS 

Amipão alerta para o consumo 
do pão direto das padarias

LEIA MAIS

Conheça 5 decisões inte-
ligentes pelo futuro de uma 
padaria no Brasil
LEIA MAIS

Treinamento para padarias:  
equipes capacitadas
Esteja você montando uma padaria, pensando em 
abrir uma franquia ou simplesmente tentando melho-
rar os resultados do seu empreendimento, é sempre 
importante considerar se a sua equipe está mesmo 
afiada para trabalhar. A necessidade de investir num 
bom treinamento para padarias é constante. 

LEIA MAIS

Uso de sacos de plástico para 
frutas e pão serão proibidos 
em junho de 2020
LEIA MAIS

Padarias argentinas conge-
lam preço do pão por des-
conto na conta de luz
LEIA MAIS

Pesquisa: variação de 108% 
no preço do pão de coco

LEIA MAISLEIA MAIS

Vendas diretas ainda desa-
fiam digitalização do varejo 
tradicional
LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/indicadores-de-desempenho-saiba-o-que-sao-e-quais-os-principais/
https://www.segs.com.br/demais/166510-amipao-alerta-para-a-seguranca-do-consumo-de-pao-diretamente-das-padarias
http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/5-decisoes-pelo-futuro-da-sua-padaria/
http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/treinamento-para-padarias-e-equipes/
https://www.rtp.pt/noticias/pais/sacos-de-plastico-para-frutas-e-pao-proibidos-em-junho-de-2020_v1140807
https://www.valor.com.br/internacional/6214217/argentina-padarias-congelam-preco-do-pao-por-desconto-na-conta-de-luz
https://portalnovarejo.com.br/2019/03/burger-king-lanca-assinatura-de-cafe-estados-unidos/
https://www.juridoc.com.br/blog/abrir-uma-empresa/registro-de-marca/10965-como-transferir-o-registro-de-marca-para-outra-pessoa/
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/04/03/internas_economia,747056/vendas-diretas-desafiam-digitalizacao-do-varejo-tradicional.shtml
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Docerias, bolerias e confeitarias 
gourmet: moda ou tendência?
A abertura de confeitarias gourmet, docerias e lojas 
de bolos tem sido uma verdadeira mania nacional. Seja 
pela veia empreendedora natural do brasileiro ou pela 
necessidade de se reinventar diante dos desafios da 
economia, a safra desses negócios tem sido cada vez 
mais diversa. Sub-nichos como o  das lojas especiali-
zadas em um único doce, como brigadeiros e cupcakes, 
também estão em voga.

LEIA MAIS

Por: Brasilgás
Administrar um comércio tem sempre seus desafios,
não é verdade? No mundo das padarias, que são o
segundo maior canal de distribuição de alimentos no
Brasil, uma boa visão estratégica, a permanente 
inovação e uma eficiente gestão dos custos. 

LEIA MAIS

Substituir fermento fresco por 
fermento seco: é possível e 
quais as vantagens?
Optar por substituir fermento fresco por fermento seco 
está ligado à produção, avaliação de custos e, conse-
quentemente, objetivando o faturamento. Essa é uma 
opção que pode ser analisada de acordo com cada caso 
e com a opinião de um especilista.

LEIA MAIS

Reflexões sobre sua  produção: 
veja como otimizar processos  
Por: Pedro Marchi
Gostaria de começar a explanar sobre processos 
produtivos dentro do dia a dia da padaria e refletir em 
como podemos fazer nossa vida dentro do ambiente 
de trabalho menos estressante e mais produtiva. 
Vamos às considerações. 

LEIA MAIS

Tome nota: quais são os vilões 
da lucratividade da sua padaria

http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/docerias-bolerias-e-confeitarias-gourmet-moda-ou-tendencia/
http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/viloes-da-lucratividade-da-sua-padaria/
https://fermais.com.br/substituir-fermento-fresco-por-fermento-seco/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/reflexoes-produtivas-de-producao/
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EMPREENDEDORISMO

Expansão de docerias: em-
preendedor monta 3 casas 
de bolos em 4 anos
Os negócios doces estão em alta. A abertura de con-
feitarias gourmet, docerias e lojas de bolos tem cresci-
do muito no Brasil. Muitas vezes, o empreendedorismo 
nasce como um plano B que vira plano A com o suces-
so de um produto caprichado, com bom acabamento e 
apresentação.

LEIA MAIS

Tipos de hamburgueria para 
investir e empreender: do fast 
food ao gourmet
LEIA MAIS

5 razões para sua empresa 
investir no desenvolvimento 
de pessoas
LEIA MAIS

Food truck: ainda dá para 
apostar no setor? Saiba se 
ainda vale a pena investir
LEIA MAIS

IstoÉ Dinheiro premia os 
Empreendedores do Ano 
2018, em São Paulo
LEIA MAIS

Mr.Cake: empreendedor do 
AM transforma paixão por 
doces em negócio
O empresário de 28 anos, Áureo Magalhães, iniciou 
sua carreira no mundo da confeitaria de forma des-
pretensiosa, como ele mesmo diz. Com a confecção de 
um único bolo, ele descobriu sua vocação em Manaus. 
LEIA MAIS

Conheça as normas para ins-
talação de gás em padarias

LEIA MAIS

Ideias diferentes para a Pás-
coa na sua Padaria

LEIA MAIS

http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/expansao-de-docerias-este-empreendedor-montou-3-casas-de-bolos-em-4-anos/
http://euamopao.com.br/not/tipos-de-hamburgueria-do-fast-food-ao-gourmet
https://administradores.com.br/noticias/5-razoes-para-sua-empresa-investir-no-desenvolvimento-de-pessoas
https://atendimento.sebrae-sc.com.br/inteligencia/relatorio-de-inteligencia/food-truck-ainda-da-para-apostar-no-setor
https://www.istoedinheiro.com.br/istoe-dinheiro-premia-os-empreendedores-do-ano-2018/
https://d.emtempo.com.br/economia-vida-e-sucesso/143558/mr_cake-empreendedor-do-am-transforma-paixao-por-doces-em-negocio
http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/conheca-as-normas-para-instalacao-de-gas-glp-em-padarias/
http://euamopao.com.br/not/ideias-diferentes-para-a-pascoa-na-sua-padaria

