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Dicas de divulgação da sua 
empresa: seja assertivo!

Conheça a história de uma das famílias mais atuantes 
no segmento junto ao Sebrae e ao Sindicato Mineiro e 
que tornou-se também a fundadora das empresas Be-
lopães, Bagueteria Francesa e Casa Sol.

LEIA MAIS

Na edição de hoje, saiba mais sobre como encantar seus 
clientes e construir uma rede fiel de consumidores, um 
grande desafio enfrentado, diariamente, por gestores e 
donos de padarias no Brasil. Para te ajudar, a ABIP sele-
cionou 5 tendências que vão impactar seu negócio e a 
vida de seus clientes. 

LEIA MAIS

Congrepan Online: prepare-
se com um conteúdo espe-
cial preparado pela ABIP

Cases de Sucesso - Família 
Gonçalves Bastos: um legado 
de conquistas no Estado

Aproximadamente 11 milhões de toneladas de açúcar 
por ano são produzidas no Brasil, das quais 60% são 
destinadas ao mercado industrial e 40% ao varejo, ou 
seja, consumo direto, segundo a Única.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já está 

O iFood é uma das opções mais acessíveis para pedir 
comida em casa ou no trabalho. O app é um dos mais 
populares entre os usuários de Smartphone e pode ex-
pandir a sua cartela de clientes.

LEIA MAIS

Os benefícios da integração 
com o iFood: vale a pena?

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

Varejo é o segundo mercado que mais emprega no Brasil e 
registra melhor desempenho dos últimos quatro anos

O varejo é um importante mercado empregador, seja pela dimensão ou pela necessidade de mão-de-obra. Em 
2019, a projeção do IBEVAR é de 3,5% de crescimento nas vendas no comércio. Saiba mais na página 02 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1306
http://www.abip.org.br/site/guia-com-5-tendencias-que-vao-impactar-seu-negocio/
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/expandir-negocio/6-dicas-infaliveis-de-como-fazer-a-divulgacao-da-sua-empresa/
https://sischef.com/os-beneficios-da-integracao-com-o-ifood/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Entenda o que é design de 
atendimento e por que é im-
portante para seu negócio
Design de serviços é uma disciplina do design capaz 
de modificar ou reinventar a forma de um serviço ou 
até mesmo transformar as interações humanas. O 
especialista Marcelo de Sousa, autor do livro Design de 
Serviço mostra a importância desse trabalho.

LEIA MAIS 

Marketing de varejo: encontre 
a estratégia ideal

LEIA MAIS

Esteja pronto para tudo: a im-
portância da preparação para 
a negociação
LEIA MAIS

4 dicas para atrair clientes 
novos para sua padaria
O brasileiro ama pão, isso todo mundo já sabe. Um 
pãozinho francês no café da manhã é realidade de mui-
tas famílias que já se acostumaram a ir à padaria. Além 
destes, é importante sempre atrair clientes novos. O 
desafio é encontrar meios para que sua padaria seja a 
mais desejada do bairro ou da cidade. 

LEIA MAIS

Três dicas para impulsionar o 
e-commerce nas datas co-
memorativas do varejo
LEIA MAIS

Sistema de frente de caixa: 
conheça os motivos para 
investir nele em seu negócio
LEIA MAIS

Varejo é o segundo mercado 
que mais emprega no Brasil

LEIA MAIS

Vendas com ou sem crise: 5 
aspectos que você precisa 
conhecer
LEIA MAIS

https://portalnovarejo.com.br/2019/05/entenda-o-que-e-design-de-atendimento-e-por-que-isso-e-importante-para-seu-negocio/
https://blog.rcky.com.br/marketing-de-varejo-encontre-a-estrategia-ideal-para-o-seu-negocio/
https://administradores.com.br/artigos/a-import%C3%A2ncia-da-prepara%C3%A7%C3%A3o-para-a-negocia%C3%A7%C3%A3o
http://costalavos.com.br/como-atrair-clientes/
https://www.jornalcontabil.com.br/tres-dicas-para-impulsionar-o-e-commerce-nas-datas-comemorativas-do-varejo/
https://blog.rcky.com.br/sistema-de-frente-de-caixa-conheca-os-motivos-para-investir-nele/
https://panoramafarmaceutico.com.br/2019/05/31/varejo-e-o-segundo-mercado-que-mais-emprega-no-brasil-xiaomi-inaugura-primeira-loja-no-brasil/
https://administradores.com.br/noticias/vendas-com-ou-sem-crise-5-aspectos-que-voc%C3%AA-precisa-conhecer
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

3 dicas para deixar sua padaria 
mais atrativa e vender mais
As padarias se tornaram mais que um local para venda 
de pães e doces. Hoje, elas são referência de tradição 
para tomar café da manhã e para adquirir produtos de-
liciosos e diferenciados. O carro-chefe continua sendo 
o pão francês, que além de estar saboroso deve sem-
pre ser fresquinho e crocante, com aquele cheirinho 
especial. Para te ajudar, separamos alguns tópicos so-
bre como conquistar os consumidores.

LEIA MAIS

Por: Prática

Uma produção industrial não é apenas uma versão 
maior de uma padaria comum. Existem vários pontos 
importantes que precisam ser observados.

LEIA MAIS

Em paz com o peso: saiba como 
definir os intervalos de manu-
tenção de uma balança
Independente da tecnologia aplicada à balança, seu bom 
desempenho e exatidão de pesagem dependem da fre-
quência com que é submetida a manutenção preventi-
va, uma vez que o equipamento de pesagem sofre des-
gaste natural e requer calibrações periódicas. 

LEIA MAIS

Invista nas redes sociais mais 
usadas por sua persona
Por: Wedologos

Divulgar sua marca nas redes sociais é essencial, 
mas antes de sair criando perfis em todas as redes 
disponíveis no mercado e fazendo publicações da 
maneira que bem entende, é preciso ter calma.
 
LEIA MAIS

Tudo o que você precisa saber 
sobre uma padaria industrial e 
seu funcionamento

http://costalavos.com.br/3-dicas-para-deixar-sua-padaria-mais-atrativa-e-vender-mais/
http://blog.praticabr.com/tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-uma-padaria-industrial/
https://www.toledobrasil.com.br/blog/artigos/detalhe/saiba-como-definir-os-intervalos-de-manutencao-de-uma-balanca
https://blog.wedologos.com.br/marketing/invista-nas-redes-sociais-persona/
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EMPREENDEDORISMO

Ponto quente: conheça esse 
novo conceito de padaria
Donos e gestores de padaria enfrentam uma impor-
tante questão na sua rotina: acertar na quantidade 
da produção de pães a cada fornada. Outro ponto que 
merece destaque é o investimento em equipamentos, 
equipe de profissionais e infraestrutura. Para resolver 
essas e outras questões, os estabelecimentos do se-
tor têm utilizado o conceito de ponto-quente.

LEIA MAIS

A única pergunta que o gestor 
deve fazer na hora de contra-
tar um funcionário
LEIA MAIS

Saiba seis dicas de livros para 
quem quer empreender com 
inovação e tecnologia
LEIA MAIS

Ele começou com R$ 50 e 
hoje é dono de uma grande 
rede de comida peruana
LEIA MAIS

Inspirado por viagem, em-
preendedor cria rede e fatu-
ra R$ 6,5 milhões
LEIA MAIS

Padarias inovadoras: conhe-
ça cinco tendências

LEIA MAIS

Trabalha com itens fritos no 
mix? Confira as dicas!

LEIA MAIS

Deu macth: Sebrae lança 
Tinder do empreendedor
O “Meu Sebrae” disponibiliza, a partir de agora, mas 
com uma diferença: as pessoas aqui são micro e pe-
quenas empresas interessadas em uma relação co-
mercial. Gratuito, o aplicativo está disponível para An-
droid ou IOS.

LEIA MAIS

http://blog.praticabr.com/ponto-quente-conheca-esse-novo-conceito-utilizado-nas-padarias
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2017/02/unica-pergunta-que-voce-precisa-fazer-na-hora-de-contratar-um-funcionario.html
https://portalnovarejo.com.br/2019/05/6-dicas-de-livros-para-empreender/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/05/ele-comecou-com-r-50-e-hoje-e-dono-de-uma-das-maiores-redes-de-comida-peruana-do-pais.html
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/05/inspirado-por-viagem-empreendedor-cria-rede-de-sorvete-tailandes-e-fatura-r-65-milhoes.html
https://blog.novasafra.com.br/2017/08/01/padarias-inovadoras-conheca-as-5-tendencias-tecnologicas/
https://blog.novasafra.com.br/2019/05/20/3-dicas-sobre-como-fazer-uma-fritura-inesquecivel/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Aplicativos/noticia/2019/05/deu-match-sebrae-lanca-tinder-do-empreendedor.html

