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O futuro do comércio une 
experiências online e offline

Uma das representantes pioneiras do segmento de 
bolos artesanais em Belo Horizonte, a marca está pre-
sente hoje em quatro unidades na cidade e, logo após 
sua criação, apresentou um retorno surpreendente até 
mesmo para os próprios idealizadores.  

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

Cases de sucesso – Bolo na 
Hora: a marca mineira com 
crescimento surpreendente

Não é novidade que os aplicativos estão revolucionan-
do a forma de comprar, tanto para empresas que nas-
ceram no universo analógico, como as da era digital es-
tão se moldando e se adaptando ao modelo virtual.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já está 

Implantada em uma área especial, a Arena do Confeitei-
ro ofereceu ao público visitante em 2018 palestras téc-
nicas, aulas show e demonstrações como foco exclusi-
vo. Para 2019, a expectativa é ainda maior!

 LEIA MAIS

Arena do Confeiteiro: O mun-
do da confeitaria na Fipan

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

Quatro motivos para investir em treinamento de funcioná-
rios no setor alimentício e não ter surpresas no atendimento 
Claro que é importante que o estabelecimento tenha produtos de qualidade, dentro das normas da Anvisa e que 

agradem ao paladar dos consumidores, mas o mal atendimento espanta o cliente. Veja mais na página 02 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1311
http://www.abip.org.br/site/alimentacao-fora-do-lar-e-tema-de-seminario-sobre-mercado-competitivo-em-belem/
https://newtrade.com.br/varejo/o-futuro-do-comercio-une-experiencias-online-e-offline/
http://arenadoconfeiteiro.com.br/evento/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Quatro motivos para investir 
em treinamento na padaria
Claro que é importante que o estabelecimento do 
setor alimentício tenha produtos de qualidade, dentro 
das normas da Anvisa e que agradem ao paladar 
dos consumidores. No entanto, o treinamento de 
funcionários também é importantíssimo para seu 
sucesso, afinal, um mau atendimento é capaz de 
espantar um cliente em potencial.

LEIA MAIS 

Pagamento via QR Code pode 
ser o futuro do varejo

LEIA MAIS

7 em cada 10 consumidores 
utilizam smartphones para 
compras online
LEIA MAIS

Qual a importância de usar 
acessórios originais?
Todo empreendedor do mercado food service entende 
que a qualidade da comida servida ao consumidor de-
pende de vários fatores, e um deles é o uso de acessó-
rios originais na cozinha. Por mais que em um primeiro 
momento esse aspecto possa parecer de pouca rele-
vância, é muito importante não negligenciá-lo. 

LEIA MAIS

3 conselhos para tornar sua 
empresa bem-sucedida e 
conectada ao mercado
LEIA MAIS

Varejo eleva, em dez anos, 
representatividade no mer-
cado do país
LEIA MAIS

Saiba qual o aplicativo de deli-
very preferido dos brasileiros

LEIA MAIS

Conheça as mudanças no 
Simples Nacional 2019 e 
saiba como se adequar
LEIA MAIS

https://blog.novasafra.com.br/2019/06/25/4-motivos-para-investir-em-treinamento-de-funcionarios-no-setor-alimenticio/
https://portalnovarejo.com.br/2019/06/qr-code-futuro-do-varejo/
https://portalnovarejo.com.br/2019/06/7-em-cada-10-consumidores-utilizam-smartphone-para-compras-online/
http://blog.praticabr.com/qual-a-importancia-de-usar-acessorios-originais-em-sua-cozinha-industrial/
https://newtrade.com.br/tecnologia/3-conselhos-para-tornar-sua-empresa-bem-sucedida-e-conectada/
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-06/varejo-eleva-em-10-anos-representatividade-na-atividade-comercial
https://portalnovarejo.com.br/2019/06/apps-delivery-brasil-2019/
https://blog.rcky.com.br/mudancas-simples-nacional-2019/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Chegada do frio: dicas para 
montar um buffet de sopas e 
caldos na sua padaria
O friozinho já chegou e com ele uma vontade de sabo-
rear um caldo ou uma sopa gostosa. Seja para aquecer 
do frio, seja pela praticidade, os festivais de caldos de 
inverno avançam pelo Brasil e aumentam o faturamen-
to de restaurantes e padarias. E você? Que tal montar 
um buffet com esse perfil para atrair mais clientes?

LEIA MAIS

Por: Moinho Canuelas

Conheça alguns termos técnicos e sua aplicação no 
mundo das panificadoras de acordo com o Moinho Ca-
nuelas, um dos maiores produtores da matéria-prima.

LEIA MAIS

Guia completo sobre confei-
taria industrial
As pessoas têm ficado mais exigentes com os produ-
tos alimentícios. Os clientes querem qualidade alinhada 
à inovação e beleza, principalmente quando se fala em 
doces e bolos. Além disso, esse mercado muda cons-
tantemente, trazendo inovações como montar um de-
livery, prática que já ganha espaço entre as confeitarias.

LEIA MAIS

Como mensurar a quantidade 
de funcionários que preciso em 
um estabelecimento comercial
Por: Nova Safra

LEIA MAIS

Farinhas: veja com o departa-
mento de qualidade do Moinho 
Canuelas como escolher certo

A quantidade de profissionais necessários está rela-
cionada ao ramo de atuação da empresa, ao porte do 
empreendimento e o nível de capacidade de produção.

http://euamopao.com.br/not/dicas-para-montar-um-buffet-de-sopas-e-caldos-na-sua-padaria
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1312
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/guia-completo-sobre-confeitaria-industrial/
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2016/02/19/como-mensurar-a-quantidade-de-funcionarios-que-preciso-em-meu-estabelecimento-comercial/
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EMPREENDEDORISMO

Invista no congelamento e 
aumente a produtividade do 
seu negócio
A técnica de congelamento de produtos alimentícios 
tem se tornado uma realidade na panificação. Tanto 
que a ABIP separou uma aula-show exclusiva sobre o 
assunto que será ministrada entre os dias 20, 21 e 22 
de agosto no Congrepan Online 2019.

LEIA MAIS

Conceitos de negócios na 
sustentabilidade estimulam o 
empreendedorismo jovem
LEIA MAIS

Veja os vencedores do prêmio 
de melhores franquias do ano 
de 2019
LEIA MAIS

Conheça a história de três 
nomes femininos de gestão 
na Unilever Food Solutions
LEIA MAIS

Liderança: best-seller que 
chega ao Brasil destaca dois 
tipos de líderes
LEIA MAIS

Ela largou a medicina e criou 
confeitaria de R$ 2,2 milhões

LEIA MAIS

Franquias: as 100 redes mais 
baratas do país

LEIA MAIS

Empreendedora faz sucesso 
nas redes sociais com res-
taurante vegano
Nos últimos anos, a catarinense Alana Rox, 39, trans-
formou o discurso ativista em uma multifacetada rede 
de negócios ligados à causa vegana.

LEIA MAIS

http://www.abip.org.br/site/invista-no-congelamento-e-aumente-a-produtividade-do-seu-negocio/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/2019/06/27/novos-conceitos-de-negocios-baseados-na-economia-criativa-e-sustentabilidade-estimulam-empreendedorismo-jovem.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Melhores-franquias/fotos/2019/06/galeria-os-highlights-do-premio-melhores-franquias-do-brasil-2019.html
http://www.foodservicenews.com.br/fs-mulher-na-lideranca/
https://administradores.com.br/noticias/lideranca-best-seller-que-chega-ao-brasil-destaca-dois-tipos-de-lideres
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2019/05/ela-largou-medicina-e-criou-confeitaria-que-fatura-r-22-milhoes.html
https://revistapegn.globo.com/Melhores-franquias/noticia/2019/06/franquias-100-redes-mais-baratas-do-pais.html
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2019/06/empreendedora-faz-sucesso-nas-redes-sociais-e-fatura-com-restaurante-vegano.html

