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Como fazer sua padaria fa-
turar mais no Dia das Mães?

Pela primeira vez o Curso Completo Metodologia Propan 
com Márcio Rodrigues será realizado no Hotel Dayrell, 
um dos mais importantes Centros de Convenções e 
Eventos da capital mineira. Conheça um pouco de sua 
infra-estrutura e veja como participar.

LEIA MAIS

Moinho Cañuelas promove 
Caravana Propan em Salva-
dor/Bahia - programe-se!
LEIA MAIS

Seminário Internacional Ri-
coni Alimentos movimenta o 
Setor e reúne lideranças
LEIA MAIS

Responsável pelo primor dos produtos vendidos em 
dezenas de empresas do Mato Grosso, a marca abas-
tece a todas as hamburguerias de sua cidade e ainda a 
várias redes de supermercados, tornando-se referên-
cia na arte confeitaria de bolos, doces finos e também 
na nos itens de  panificação.

LEIA MAIS

Cases de Sucesso Metodolo-
gia Propan – Sabian: uma in-
dústria de excelência no MT

XXV Curso de Multiplicadores 
BH: conheça a estrutura que 
receberá a turma em 2019

Datas comemorativas são sempre uma excelente 
oportunidade. É possível aproveitar plenamente o po-
tencial dessas comemorações e faturar mais no Dia das 
Mães. Essa data só perde para o Natal em volume de 
negócios. Segundo os dados da Boa Vista SCPC (Ser-
viço Central de Proteção ao Crédito).

LEIA MAIS

Escolha certa: como não errar ao adquirir uma máquina para 
a panificação e otimizar a produtividade hoje

Na panificação e confeitaria, equipamentos e utensílios, bem como ingredientes e matéria-prima, são essenciais 
para garantir uma produção uniforme e de qualidade. Confira mais sobre este e outros temas na página 02.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1297
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1298
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1301
https://fermais.com.br/faturar-mais-no-dia-das-maes/
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Escolha certa: como não er-
rar ao adquirir uma máquina 
para a panificação
Na panificação e confeitaria, equipamentos e utensí-
lios, bem como ingredientes e matéria-prima, são 
essenciais para garantir uma produção uniforme e de 
qualidade. A falta de um equipamento adequado ou um 
aparelho ineficiente pode colocar tudo a perder. 

LEIA MAIS 

Gestão do negócio - veja dicas 
essenciais para o sucesso

LEIA MAIS

MP de Bolsonaro quer acabar 
com exigência de alvará para 
negócios de baixo risco
LEIA MAIS

Como financiar equipamen-
tos para padaria?
Há diversas opções para financiar equipamentos para 
padaria. A taxa de juros precisa sempre ser avaliada. 
Geralmente, bancos públicos como Caixa Econômica 
Federal, Banco do Brasil e BNDES oferecem juros mais 
baixos, exigindo os próprios equipamentos como ga-
rantia. Há também a possibilidade de financiar direto 
com a fabricante de equipamentos. 

LEIA MAIS

Recife Coffee reúne 35 cafe-
terias de cinco cidades com 
cardápio especial
LEIA MAIS

Trigo: Seminário discute de-
safios da produção do cereal 
no RS e SC
LEIA MAIS

Cream Cheese e seus bene-
fícios na produção

LEIA MAISLEIA MAIS

Supermercadistas de Minas 
fecham 1º trimestre com 
crescimento de 1,74%
LEIA MAIS

http://blog.praticabr.com/voce-sabe-escolher-uma-maquina-de-panificacao-aprenda-como/
https://blog.rcky.com.br/gestao-de-restaurantes-6-dicas-essenciais-para-o-sucesso/
https://portalnovarejo.com.br/2019/05/mp-bolsonaro-acabar-com-exigencia-alvara-negocios-baixo-risco/
http://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/como-financiar-equipamentos-para-padaria/
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2019/05/01/festival-reune-35-cafeterias-de-cinco-cidades-com-cardapio-especial.ghtml
http://www.paranacooperativo.coop.br/ppc/index.php/sistema-ocepar/comunicacao/2011-12-07-11-06-29/ultimas-noticias/122228-trigo-seminario-discute-desafios-da-producao-do-cereal-no-rs-e-sc
http://blog.novasafra.com.br/2019/04/24/cream-cheese-e-seus-beneficios-e-o-que-considerar-na-compra/
https://www.juridoc.com.br/blog/abrir-uma-empresa/registro-de-marca/10965-como-transferir-o-registro-de-marca-para-outra-pessoa/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=903
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Negociação com fornecedores: 
7 dicas para alcançar sucesso
Em toda negociação, é fundamental seguir uma es-
tratégia e sempre ter em mente até onde você pode ir, 
em vez de pedir descontos aleatoriamente. Dessa for-
ma, você corre o risco de ficar sem argumentos, caso 
não saiba exatamente a quantidade que comprará, até 
quanto pode gastar, prazo de entrega, entre outros. 
Por isso, é importante demonstrar que você sabe bem 
o que quer e a sua disposição para comprar ou não.

LEIA MAIS

Por: ABIP 
Confira como deve ser feita a manutenção dos equi-
pamentos e o planejamento do negócio, além de dicas 
de como escolher os melhores fornecedores e tudo 
sobre a importância da gestão de estoque. Ao final, 
veja alguns pontos para você motivar a sua equipe e o 
seu valor para o negócio. 
LEIA MAIS

Forno de Minas celebra, os 10 
anos do retorno da família mi-
neira ao comando da empresa
Na 35ª Feira Internacional de Negócios em Supermer-
cados (APAS), que acontece de 6 a 9 de maio, em São 
Paulo, a Forno de Minas mostra como evoluiu e come-
mora os 10 anos do retorno da família mineira à frente da 
marca, inovando na categoria de congelados.

LEIA MAIS

Ultracongelador: cinco motivos 
para investir em um
Por: Prática
O ultracongelador é um equipamento de alta tec-
nologia que permite congelar alimentos de forma ex-
tremamente rápida e eficiente. Para se ter uma ideia, o 
aparelho permite que um alimento ainda quente tenha 
sua temperatura reduzida de forma brusca, chegando 
à temperatura de -18°C no núcleo em menos de 1 hora!
LEIA MAIS

Como otimizar o processo pro-
dutivo da sua panificadora

https://blog.rcky.com.br/negociacao-com-fornecedores-7-dicas-para-alcancar-sucesso/
http://www.abip.org.br/site/saiba-como-fazer-otimizacao-do-processo-produtivo-da-sua-panificadora/
https://www.segs.com.br/demais/168549-forno-de-minas-celebra-durante-a-apas-os-10-anos-do-retorno-da-familia-mineira-ao-comando-da-empresa
http://blog.praticabr.com/ultracongelador-5-motivos-para-investir-em-um/
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EMPREENDEDORISMO

O que considerar antes de 
uma expansão empresarial?
Já extraiu todo o potencial do seu negócio inicial? Esta 
é a primeira pergunta a ser respondida antes de ex-
pandir seu negócio: existe um momento certo para a 
abertura de uma filial? Você precisa se certificar que 
a empresa já está operando com sua capacidade to-
tal. Será que realmente conseguiu alcançar o lucro e a 
quantidade máxima de clientes no negócio?

LEIA MAIS

Avance de forma segura: cinco 
dicas para fazer sua empresa 
crescer no e-commerce
LEIA MAIS

A miopia da inovação: saiba 
porquê muitas empresas ainda 
estão ultrapassadas
LEIA MAIS

Confeiteiro santa-cruzense 
será destaque em congresso 
nacional em junho
LEIA MAIS

Histórias de empreendedo-
res inspiram trabalhadores 
no mês de maio
LEIA MAIS

A Pepicon Pâtisserie faz 230 
bolos por mês e vai abrir a 
primeira loja em Lisboa
O história da Pepicon Pâtisserie é mais do que uma pai-
xão por confeitaria e uma vontade de ter um negócio 
próprio. A ideia para a marca de bolos e doces surgiu 
após o encontro de dois jovens brasileiros em Lisboa. 
LEIA MAIS

Descubra como ser um em-
preendedor de sucesso

LEIA MAIS

Ela fatura vendendo cupca-
kes e é exemplo no Facebook

LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/o-que-devo-considerar-antes-de-uma-expansao-empresarial/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/cinco-dicas-para-fazer-sua-empresa-crescer-no-e-commerce,ab5603255db5a610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.valor.com.br/patrocinado/ey/negocios-em-transformacao/miopia-da-inovacao
http://www.gaz.com.br/conteudos/regional/2019/04/29/144808-confeiteiro_santa_cruzense_sera_destaque_em_congresso_nacional.html.php
https://ecommercenews.com.br/noticias/dicas/historias-de-superacao-de-empreendedores-que-contribuem-para-a-geracao-de-empregos-inspiram-no-dia-do-trabalho/
https://nit.pt/buzzfood/cafes-e-bares/pepicon-patisserie-os-novos
https://blog.rcky.com.br/descubra-como-voce-pode-se-tornar-um-empreendedor-de-sucesso/
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2019/05/ela-fatura-vendendo-cupcakes-e-virou-exemplo-de-empreendedorismo-para-o-facebook.html

