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Metade dos brasileiros já usa 
os smartphones para fazer 
compras no varejo

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. Além disso, as novidades da 
panificação e confeitaria estarão em pauta.

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

Fundada por uma servidora pública federal que abriu 
mão de sua carreira e ingressou na panificação, a em-
presa soube superar os entraves de sua região de for-
ma estratégica. Através da Amipão e participação do 
Projeto Sebrae TEC, a Pão Francês tornou-se uma das 
empresas atendidas pela Metodologia Propan no país. 
LEIA MAIS

Cases de Sucesso: Panifica-
dora Pão Francês, um exem-
plo na Serra do Salitre

Curso Completo Metodologia 
Propan 2019  terá nova estru-
tura e atualizações do Setor

Entre 2013 e 2019, o percentual de brasileiros que afir-
mam realizar compras pelo smartphone mais do que 
triplicou: subiu de 15% para 50%. Ou seja, metade dos 
brasileiros já compra usando o celular regularmente.

LEIA MAIS

Indústria de alimentos e segmento food service lideram 
ranking de crescimento no Brasil e disparam na Economia  
Nem 2018, o setor alimentício foi o maior gerador de empregos diretos no país, 1,6 milhão. Na soma geral, o fa-
turamento registrado foi de R$ 656 bilhões, 9,6% do PIB. 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=1302
http://tiinside.com.br/tiinside/webinside/08/05/2019/metade-dos-brasileiros-ja-usa-smartphone-para-fazer-compras/
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Indústria de alimentos e food 
service lideram ranking de 
crescimento no Brasil
Em 2018, o setor alimentício foi o maior gerador de 
empregos diretos do Brasil: 1,6 milhão. Registrou um 
faturamento de R$ 656 bilhões, somados exportações 
e vendas internas, o que resulta em 9,6% do PIB. O 
bom desempenho do consumo no mercado interno 
se manteve e absorve cerca de 80% das vendas.                  
LEIA MAIS 

Tendências da confeitaria para 
o segundo semestre de 2019

LEIA MAIS

Cinco docerias virtuais para 
acompanhar pelo Instagram 
e inspirar-se
LEIA MAIS

Dicas de ouro para faturar 
com o Dia das Mães
Prepare sua equipe de vendas; ofereça kit’s promo-
cionais, use vale-presente, extenda os horários e faça 
suas divulgações no Facebook, WhatsApp e demais 
redes sociais disponíveis. Essas, além de outras, são 
dicas importantes para quem deseja aumentar os lu-
cros no Dia das Mães e elevar o faturamento. 

LEIA MAIS

A voz do consumidor: porque 
as empresas abrem cada vez 
mais espaço para sugestões
LEIA MAIS

Alimentos aliviam a inflação 
de abril tanto no varejo e no 
atacado no IGP-DI
LEIA MAIS

Cardápio: como definir o ta-
manho ideal de cada item

LEIA MAISLEIA MAIS

Festival de sanduíches mo-
vimenta pubs e restauran-
tes de Belo Horizonte
LEIA MAIS

https://massanews.com/negocios-da-terra/agricultura/industria-de-alimentos-deve-crescer-wl6LO.html
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/05/03/tendencias-da-confeitaria-para-2019/
https://www.ibahia.com/gastronomia/detalhe/noticia/cinco-docerias-virtuais-e-baianas-para-acompanhar-pelo-instagram/
https://portalnovarejo.com.br/2019/05/5-dicas-do-sebrae-para-aumentar-suas-vendas-para-o-dia-das-maes/
https://www.promoview.com.br/shopping/a-voz-do-consumidor.html
https://www.istoedinheiro.com.br/alimentos-aliviam-a-inflacao-de-abril-tanto-no-varejo-quanto-no-atacado-no-igp-di/
https://blog.novasafra.com.br/2017/06/20/cardapio-como-definir-o-tamanho-ideal-das-porcoes-oferecidas/
https://www.juridoc.com.br/blog/abrir-uma-empresa/registro-de-marca/10965-como-transferir-o-registro-de-marca-para-outra-pessoa/
https://www.uai.com.br/app/noticia/gastronomia/2019/05/03/noticias-gastronomia,245385/festival-de-sanduiches-movimenta-pubs-e-restaurantes-de-bh.shtml
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ECONOMIA

A moda das tigelas: o novo re-
cipiene favorito das refeições 
Os bons e velhos pratos de porcelana agora têm forte 
concorrência. Nos restaurantes de São Paulo, o novo 
fenômeno são os bowls, aquelas cumbucas (ou tige-
las) de cores e formatos variados nas quais são servi-
das refeições. O segredo da receita: ao renovar a forma 
de apresentar o cardápio, a novidade também ajuda a 
movimentar o caixa dos empreendedores. A tendência 
acompanha uma onda de mais praticidade no setor.

LEIA MAIS

Por: Prática
A primeira questão que deve ser enfrentada é o fluxo 
de sua cozinha profissional, uma vez que não se pode 
haver cruzamento entre áreas sujas e limpas. Em outras 
palavras, um restaurante não pode ter um depósito de 
lixo cuja saída para a rua dependa da passagem pela 
área de manuseio de alimentos. 
LEIA MAIS

Aprenda de forma prática como 
montar um plano de negócios 
para padarias
Um plano de negócios é um documento que traz as de-
finições dos objetivos e metas da empresa e quais se-
rão os caminhos para alcançá-los. Esses registros são 
importantes para identificar e corrigir os possíveis erros 
do empreendimento antes que ele passe a funcionar.
LEIA MAIS

Autólise: a novidade do proces-
so de fabricação de pães
Por: Massa Madre
O mercado de panificação encontra-se numa posição 
interessante ultimamente. Muitos profissionais têm 
buscado conhecimento, seja para aprimorar suas 
técnicas ou para entender melhor os processos que 
envolvem a fabricação do pão. Todos com um objetivo 
em comum: produtos com melhor qualidade.
LEIA MAIS

Procedimentos e boas práticas 
em uma cozinha profissional

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/05/tudo-misturado-bowls-viram-tendencia-em-restaurantes-de-sao-paulo.html
http://blog.praticabr.com/procedimentos-e-boas-praticas-em-uma-cozinha-profissional/
https://blog.rcky.com.br/aprenda-agora-como-montar-um-plano-de-negocios-para-padaria/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/autolise-2/
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EMPREENDEDORISMO

Aos 20 anos, jovem monta 
ateliê de doces e consolida 
marca em Florianópolis
A confeitaria foi um exemplo de crescimento exponen-
cial nos últimos anos, tanto que uma pesquisa do Ins-
tituto Tecnológico de Panificação e Confeitaria (ITPC) 
indica que o número de brasileiros no ramo cresceu 
quase 40% entre 2016 e 2018. O resultado é o aumen-
to da competitividade e diversificação no Setor.

LEIA MAIS

4 pontos-chaves para geren-
ciar renovações de contratos 
com clientes e fornecedores
LEIA MAIS

6 dicas para a elaboração 
correta e eficiente de contra-
tos empresariais 
LEIA MAIS

8 lições que empreendedo-
res de impacto de todo mun-
do têm a ensinar
LEIA MAIS

As 100 startups brasileiras 
para você ficar de olho e 
colocar no planejamento 
LEIA MAIS

Ele testou 42 receitas até 
chegar ao cookie perfeito e 
criar um negócio de sucesso 
Resiliência foi um fator fundamental para o empresário 
Rafael Naves criar seu negócio de sucesso. Ele é o fun-
dador da franquia Duckbill Cookies and coffee.

LEIA MAIS

Aprenda como abrir uma 
empresa em 9 passos!

LEIA MAIS

Insira serviço em sua padaria: 
já pensou em uma gelateria?

LEIA MAIS

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/2019/05/02/aos-20-anos-jovem-monta-atelie-de-doces-e-consolida-marca-em-florianopolis.ghtml
https://www.juridoc.com.br/blog/relacionamento-com-clientes-e-fornecedores/11093-como-renovar-seus-contratos/
https://www.juridoc.com.br/blog/prestacao-de-servicos/11127-6-dicas-para-elaborar-seus-contratos/
https://revistapegn.globo.com/Negocio-social/noticia/2019/05/8-licoes-que-empreendedores-de-impacto-de-todo-o-mundo-tem-ensinar.html
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2019/05/100-startups-brasileiras-para-voce-ficar-de-olho.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/05/ele-testou-42-receitas-ate-chegar-ao-cookie-perfeito-e-criar-negocio-de-sucesso.html
https://blog.rcky.com.br/aprenda-como-abrir-uma-empresa-em-9-passos/
https://blog.novasafra.com.br/2019/01/12/o-que-e-gelateria-e-um-bom-negocio/

