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Frutas mais saudáveis pelo 
preço do item convencional

Fundada em 2011, a marca está agora no processo de 
abertura de sua central de produção e é um dos desta-
ques de seu Estado. Além de ser uma das maiores re-
des de padarias do Espírito Santo é também uma das 
marcas mais lembradas pelos capixabas atualmente. 
LEIA MAIS

O evento faz parte do Circuito Nacional Padaria Conceito 
e chega a Belém com expectativa de reunir 200 profis-
sionais com palestras de gestão e aulas de produção. 
Com foco em ações que fazem as empresas lucrarem 
mais, o evento terá início no dia 04 de julho, com visita 
ao espaço de negócios seguida de palestras técnicas. 

LEIA MAIS

Alimentação fora do lar será 
tema de seminário sobre 
mercado em Belém/PA

Moinho Itália, um fruto do ca-
samento entre o primor do 
ofício e a tradição europeia

Desde o fim do ano passado o Carrefour passa por uma 
transformação que irá durar até 2021. O principal obje-
tivo é tornar a rede completamente digital, por outro 
lado, a intenção e democratizar a alimentação saudável.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já está 

Automatizar processos manuais, não desperdiçar o 
tempo da equipe, tomar decisões bem informado e fo-
car no crescimento. Esses e outros passos farão sem-
pre a diferença na hora de administrar uma empresa.

 LEIA MAIS

Como fazer uma gestão fi-
nanceira eficaz no negócio

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

A arte de fazer promoções que realmente atraiam: recursos 
e métodos para aumentar a cartela de clientes do negócio      
Aproveitar o aniversário da empresa, estimular indicações do cliente, promover os famosos “compre e ganhe” e 

acordos com fornecedores; essas e outras estratégias são sempre bem-vindas . Veja mais na página 02 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1310
http://www.abip.org.br/site/alimentacao-fora-do-lar-e-tema-de-seminario-sobre-mercado-competitivo-em-belem/
https://portalnovarejo.com.br/2019/06/como-o-carrefour-vende-frutas-mais-saudaveis-pelo-preco-do-produto-convencional/
https://administradores.com.br/noticias/como-fazer-uma-gestao-financeira-eficiente-em-seu-negocio
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Faça promoções que real-
mente atraim os clientes
A promoção de vendas é definida como um conjunto de 
recursos e métodos cujo objetivo principal é aumentar o 
volume das vendas de um ou mais produtos e serviços, 
durante um período de tempo pré-determinado. Esse 
tipo de ação está ao alcance de todas as empresas, 
independentemente do segmento em que atuam no 
mercado, região ou porte.

LEIA MAIS 

Gato por lebre? Saiba quais 
são os produtos orgânicos

LEIA MAIS

Gestão proativa: dicas para 
avaliar resultados e melhorar 
a performance da empresa
LEIA MAIS

Expansão do negócio: como 
sua empresa pode crescer 
de forma saudável?
O planejamento estratégico fornece um roteiro que 
auxilia no crescimento de um empreendimento. Todo 
investimento de tempo, esforço e dinheiro não será em 
vão. As metas em longo prazo são importantes para 
pensar os objetivos futuros da empresa.

LEIA MAIS

Vender direto para o cliente é 
uma estratégia que faz ou não 
a diferença no negócio?
LEIA MAIS

Contas a pagar e a receber: 
entenda a diferença para 
realizar uma boa gestão
LEIA MAIS

iFood agora faz entregas de 
supermercados

LEIA MAIS

Vigilância sanitária: veja em 
quais quesitos é importante 
ficar atento hoje
LEIA MAIS

http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2016/10/31/aprenda-a-fazer-promocoes-que-realmente-atraem-clientes/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2015/07/25/afinal-o-que-sao-os-produtos-organicos/
https://newtrade.com.br/economia/gestao-proativa-cinco-dicas-para-avaliar-resultados-e-melhorar-a-performance-da-sua-empresa/
http://blog.praticabr.com/expansao-de-negocio-como-fazer-o-negocio-crescer-de-forma-saudavel/
https://portalnovarejo.com.br/2019/05/vender-direto-para-o-cliente-e-uma-estrategia-que-faz-a-diferenca/
https://sischef.com/diferencas-contas-a-pagar-e-a-receber/
https://newtrade.com.br/varejo/ifood-agora-faz-entregas-de-supermercados/
https://blog.novasafra.com.br/2019/05/31/fiscalizacao-sanitaria-saiba-os-quesitos-que-deve-ficar-atento/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Conheça hoje cinco vantagens 
de abrir um negócio no ramo 
alimentício
O ramo alimentício dá ao empreendedor a oportunida-
de de transformar a empresa em um negócio de família. 
Com pessoas próximas trabalhando na empresa, seja 
na parte da produção, da administração ou das vendas, 
você terá mais segurança e amparo para tomar deci-
sões e fazer seu empreendimento crescer.

LEIA MAIS

Por: Massa Madre

Investir em programas de fidelização de clientes é uma 
estratégia fundamental de todo negócio. Essa etapa é 
tão essencial quanto conquistar uma nova clientela. 

LEIA MAIS

Curiosidade: Os 12 tipos de 
grãos presentes nos pães 
que você precisa conhecer
Você provavelmente já deve saber que existem vários 
tipos de grãos que podem ser incluídos nas massas de 
pães, tornando-as mais saudáveis e nutritivas. Essa 
é uma tendência da panificação que vem se tornando 
cada dia mais importante.

LEIA MAIS

Seis dicas indispensáveis para 
reduzir custos na sua padaria e 
alavancar os resultados
Por: Prática

LEIA MAIS

Guia para elaborar programa 
de  fidelização de clientes e não 
perder mercado

Reduzir custos na padaria não é simples. É preci-
so ter uma boa gestão e excelentes equipamentos,
conhecendo os custos fixos e variáveis em seu negócio.

http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2016/05/17/conheca-5-vantagens-de-abrir-um-negocio-no-ramo-alimenticio-2/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/fidelizacao-do-clientes/
http://www.abip.org.br/site/curiosidade-os-12-tipos-de-graos-presentes-nos-paes-que-voce-precisa-conhecer/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/fidelizacao-do-clientes/
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EMPREENDEDORISMO

Confira a lista de produtos 
para mini mercado que não 
podem faltar!
Abrir um mini mercado de bairro é uma das formas 
mais vantajosas de começar um negócio, uma vez que 
existe um bom fluxo de consumidores na região. Para o 
sucesso desse investimento, é importante gerenciar o 
estoque de forma eficiente e, principalmente, conhe-
cer a lista de produtos que não podem faltar.

LEIA MAIS

Como usar pasta saborizante 
e dar um toque especial em 
receitas do seu mix
LEIA MAIS

Infra-estrutura: como esco-
lher a cadeira e a mesa ideal 
para o restaurante
LEIA MAIS

5 dicas para abrir um negó-
cio como MEI dentro dos 
parâmetros do Sebrae
LEIA MAIS

5 abordagens para aumen-
tar a produtividade das equi-
pes de RH empresarial
LEIA MAIS

Gestão, o grande desafio do 
varejo de vizinhança

LEIA MAIS

Empreenda! Eles criaram um 
restaurante japonês vegano

LEIA MAIS

Após perder emprego aos 
60 anos, ela criou franquia 
de bolos com 200 lojas
Fragilizada pela perda de um emprego na terceira idade, 
ela enxergou no mercado de bolos caseiros uma fonte 
de renda alternativa para sustentar a família. 

LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/produtos-para-mini-mercado/
https://blog.novasafra.com.br/2019/06/15/como-usar-pasta-saborizante-e-dar-um-toque-especial-na-receita/
https://sischef.com/mesa-e-a-cadeira-ideal-para-restaurante/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/cinco-dicas-para-abrir-negocio-como-mei,15519fa15b6da610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.juridoc.com.br/blog/tecnologia/11505-5-abordagens-para-aumentar-a-produtividade-das-equipes-de-rh/
https://newtrade.com.br/varejo/gestao-o-grande-desafio-do-varejo-de-vizinhanca/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/06/sushi-de-abobrinha-eles-criaram-um-restaurante-japones-vegano.html
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2018/09/apos-perder-emprego-aos-60-anos-ela-criou-franquia-de-bolos-com-mais-de-200-lojas.html

