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Com mais unidades, Setor 
de Franquias cresce 7 % 

Comprada em junho de 2009 pelo empreendedor e 
fundador da Pirata Alimentos, a instituição atua hoje 
em 16 estados do país e realiza neste ano o seu primeiro 
Seminário Internacional com o tema: Tecnologia e Solu-
ções para o mercado de Food Service.

LEIA MAIS

Na ediçaõ de hoje, saiba a importância dos pães espe-
ciais e por que sua produção e tão importante! Pães ar-
tesanais, ciabatta, pão sírio e croissant são alguns dos 
diversos pães diferenciados que ABIP já indicou como 
opções para os donos e gestores de padarias atrairem 
novos clientes e fidelizarem os que já são de casa.

LEIA MAIS

O Congrepan Online vem aí!  
Programe-se com conteú-
dos preparados pela ABIP

Cases de Sucesso: Riconi Ali-
mentos, uma empresa que 
produz soluções para o Setor

O ritmo de expansão mais forte e as perspectivas eco-
nômicas relativamente melhores levaram o setor a re-
gistrar um crescimento no 1º trimestre, um ritmo mais 
intenso se comparado ao mesmo período de 2018.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já está 

A previsão do tempo é crucial para alcançar a baguete 
perfeita, que a França espera incluir em 2021 no Patri-
mônio Mundial da Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

LEIA MAIS

França quer que baguete se-
ja patrimônio mundial

com inscrições abertas para nova turma!
Pela primeira vez o Curso Completo Metodologia Propan com Márcio Rodrigues será 
realizado no Hotel Dayrell, um dos Centros de Convenções e Eventos da capital mineira.
Confira todas as informações sobre as novidades deste ano.   LEIA MAIS

Aconteceu na semana: confira as fotos e principais momen-
tos da Caravana Propan promovida pela Moinho Cañuelas 
em Salvador/BA. Em breve, nova programação.          LEIA MAIS 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1304
http://www.abip.org.br/site/paes-especiais-por-que-produzir/
https://www.jornalcontabil.com.br/com-mais-unidades-e-empregos-setor-de-franquias-cresce-7-no-1o-tri-de-2019/
https://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2019/05/10/interna_internacional,1052747/delicia-de-pao-franca-quer-que-baguete-seja-patrimonio-mundial.shtml
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1303
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PRODUTOS E EMPRESAS
Tudo que você precisa saber 
sobre as novidades da con-
feitaria. Inspire-se!
Como anda a confeitaria da sua padaria? Quais são os 
seus principais produtos? Eles estão alinhados aos 
desejos e necessidades dos seus clientes?  Responder 
a essas perguntas é essencial para que você faça com 
que a sua padaria se destaque perante a concorrência.

LEIA MAIS 

Itaú lança solução que dispen-
sa as maquininhas de cartão

LEIA MAIS

Procura dos consumidores 
por orgânicos faz aumentar a 
produção e venda nas lojas
LEIA MAIS

Tipos de empresas: enqua-
dre o seu negócio de forma 
correta no mercado
Empresário individual (EI), Microempresário Individual 
(MEI) ou Sociedade Limitada (Ltda)? Qual é mesmo o 
tipo do seu negócio? Essa é a dúvida de grande parte 
dos empresários que não possuem, na maioria, conhe-
cimento técnico nas áreas jurídica, tributária e fiscal.

LEIA MAIS

Abrir uma empresa no Brasil: 
organize-se para enfrentar a 
burocracia sem pânico
LEIA MAIS

Sebrae dá a dica: tudo que 
você precisa saber na ela-
boração do plano de negócio
LEIA MAIS

Sua empresa está preparada 
para as demandas sem glutén 
e sem lactose?

LEIA MAIS

Como otimizar processos 
e obter maior lucro em seu 
estabelecimento comercial
LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-as-novidades-na-confeitaria-fique-por-dentro-e-se-inspire/
https://portalnovarejo.com.br/2019/05/itau-lanca-solucao-dispensa-as-maquininhas-de-pagamento/
https://www.cpt.com.br/noticias/procura-dos-consumidores-por-organicos-faz-aumentar-producao
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/abrir-negocio/tipos-de-empresas/
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/abrir-negocio/abrir-uma-empresa-no-brasil-organize-se-para-enfrentar-burocracia/
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/como-elaborar-um-plano-de-negocio,37d2438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://blog.novasafra.com.br/2019/01/22/demanda-sem-gluten-e-sem-lactose/
https://www.toledobrasil.com.br/blog/artigos/detalhe/saiba-como-otimizar-processos-e-obter-maior-lucro-em-seu-estabelecimento-comercial
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Direito do consumidor no varejo 
alimentar: o que fazer?
As exigências legais podem ser tributárias, com a qui-
tação dos impostos e taxas; trabalhistas, com o paga-
mento dos benefícios dos colaboradores; e adequação 
às regras de segurança de um produto. Ter conheci-
mento das leis que o seu negócio está exposto é im-
portante. O não cumprimento de uma norma é prejudi-
cial para a empresa, que pode impedir uma certificação 
ou atestado de qualidade de algum produto.

LEIA MAIS

Por: Nova Safra

O primeiro contato que o cliente tem com os produtos 
é por meio da vitrine. Assim, ela deve conter informa-
ções e opções na medida certa.

LEIA MAIS

Farinhas: como trabalhar e fa-
zer os testes
Sempre vejo pessoas com dúvidas sobre qual farinha 
comprar? E aí, comprei, e agora? Será que vai dar cer-
to na minha receita? Será que estou usando de maneira 
correta? Ou tenho um carro esporte com motor potente 
para circular dentro do condomínio. O ideal e primordial é 
escolher de forma certa e fazer cursos para se aprimo-
rar sempre e extrair o melhor delas.

LEIA MAIS

Amassadeira ou batederia: en-
tenda a diferença
Por: Prática

Não há como pensar em produzir em larga escala 
misturando ingredientes manualmente. Ou seja, quem 
tem uma padaria ou confeitaria precisa de batedeiras 
industriais e amassadeiras de alta performance.

LEIA MAIS

Saiba como expor os produtos 
gelados e atrair mais clientes 
em sua empresa

https://blog.novasafra.com.br/2019/05/15/direito-do-consumidor-no-ramo-alimenticio-o-que-devo-saber/
https://blog.novasafra.com.br/2018/10/29/saiba-agora-mesmo-como-expor-produtos-gelados/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/farinhas-como-trabalhar-e-como-fazer-os-testes/
http://blog.praticabr.com/amassadeira-ou-batedeira-entenda-as-diferencas/
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EMPREENDEDORISMO

Fidelização de clientes: dicas 
essenciais para encantar
Se tivéssemos que eleger a maior riqueza dentro de 
uma empresa, independentemente de seu porte ou 
segmento, não pensaríamos duas vezes: o cliente fiel. 
Segundo Steve Denning, autor de The Secret Langua-
ge of Leadership, empresas que mantêm o foco na fi-
delização de clientes, ou no que ele denomina “encan-
tamento de clientes”, rentabilizam mais.

LEIA MAIS

Lidando com clientes: veja 
como acertar e não vê-los 
indo para a concorrência
LEIA MAIS

Sebrae realiza evento nacional 
para estimular o empreende-
dorismo no Pará
LEIA MAIS

Porque três em cada dez 
microempresários conside-
ram difícil contratar crédito
LEIA MAIS

Atrair ou Fidelizar clientes: 
qual deve ser sua prioridade 
para a empresa hoje?
LEIA MAIS

Franquias que bombam no 
interior a partir de R$ 8 mil

LEIA MAIS

Agregou o serviço de pizzas 
na padaria? Como entregar?

LEIA MAIS

GPA investe em parcerias 
com foodtechs para atender 
novo consumidor
Em 2018, as foodtechs, startups que trazem soluções 
para o setor de alimentação, entraram no radar do 
Grupo Pão de Açúcar (GPA). Desde então, foram feitas 
mais de 25 parcerias com negócios iniciantes.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2015/03/fidelizacao-de-clientes-5-dicas-essenciais-para-encantar-o-comprador.html
https://www.jornalcontabil.com.br/mei-dicas-de-como-perder-clientes/
https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2019/05/16/sebrae-realiza-evento-nacional-para-estimular-empreendedorismo-em-paragominas.ghtml
https://noticias.r7.com/economia/tres-em-cada-dez-micro-empresarios-consideram-dificil-contratar-credito-16052019
https://endeavor.org.br/vendas/atrair-ou-fidelizar-clientes-qual-deve-ser-sua-prioridade/
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/10/16-franquias-que-bombam-no-interior-do-pais-partir-de-r-8-mil.html
http://ultragazempresas.com.br/pizzarias/aplicativo-para-pedir-pizza-modelo-prprio-ou-ifood/
https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/05/gpa-investe-em-parcerias-com-foodtechs-para-atender-novo-consumidor.html

