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Estreitamento das relações 
no varejo: ganhe o cliente

Na parte II do Case sobre uma das famílias mais atuan-
tes no segmento junto ao Sebrae e ao Sindicato Mineiro, 
conheça a história da Casa Sol, uma das atuais líderes 
de mercado no segmento e que já planeja exportação 
internacional para o Chile e Paraguai.

LEIA MAIS

Elas são o alvo de grande parte da compra dos pais, tios 
e avós nas padarias e representam um público bem sin-
cero. As crianças amam a criatividade da panificação e 
também da confeitaria, por isso, introduzir no negócio 
os pães ideias para elas como o de centeio, milho e inte-
gral é uma forma de cuidado para toda família.

LEIA MAIS

Alimentação infantil: confi-
ra com a ABIP a importância 
dos pães para as crianças

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

O varejo precisa compreender a jornada do novo con-
sumidor digital. E nas relações diretas entre marca e 
pessoas, a nova ordem é recompensar o consumidor, 
tendo como centro o novo comportamento.

 LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já está 

Por meio de produtos bem-dispostos e de um layout 
estrategicamente definido, é possível aumentar as 
vendas, já que a forma como as gôndolas são organiza-
das influencia diretamente a escolha dos clientes!

LEIA MAIS

Como aumentar as vendas 
organizando as gôndolas?

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

Os novos rumos do mercado food service: veja como o fran-
queamento e demais diretrizes estão dominando o mercado 
Em um mercado competitivo como esse, como se destacar perante a concorrência? É preciso ficar de olho nas 

tendências do mercado food service para não ficar para trás e crescer na Economia. Saiba mais na página 02 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1307
http://www.abip.org.br/site/alimentacao-infantil-entenda-a-importancia-dos-paoes-para-as-criancas/
https://portalnovarejo.com.br/2019/04/revolucao-publicidade-estreitamento-relacoes-varejo/
https://blog.rcky.com.br/como-aumentar-as-vendas-no-supermercado-organizando-as-gondolas/
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
Assim, em um mercado competitivo como esse, como 
se destacar perante a concorrência? É preciso ficar de 
olho nas tendências do mercado food service para não 
ficar para trás. Quer saber o que está fazendo sucesso 
atualmente? Então confira:

LEIA MAIS 

Vilões da lucratividade: você 
já identificou quais são?

LEIA MAIS

Quais os principais elemen-
tos de um contrato de venda? 
Leia antes de começar um
LEIA MAIS

Conheça as normas para 
instalação de gás GLP em 
padarias e faça certo!
Em primeiro lugar, é importante saber que cabe à sua 
fornecedora de gás fazer um projeto de instalação 
específico, assinado por um responsável técnico, de 
acordo com o seu espaço, sua planta e seu perfil de 
uso.  Confira as dicas!

LEIA MAIS

É possível cortar a burocracia 
empresarial e ainda evitar as 
fraudes? Essa opção já existe! 
LEIA MAIS

Brasil sedia o principal con-
gresso de inovação da Amé-
rica Latina
LEIA MAIS

4 benefícios de eliminar a pa-
pelada em sua empresa

LEIA MAIS

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

http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2015/09/11/conheca-as-tendencias-do-mercado-food-service/?utm_source=blog&utm_campaign=rc_blogpost
https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/viloes-da-lucratividade-da-sua-padaria/
https://www.juridoc.com.br/blog/prestacao-de-servicos/11386-quais-os-principais-elementos-de-um-contrato-de-vendas/
https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/conheca-as-normas-para-instalacao-de-gas-glp-em-padarias/
https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2019/06/eles-ajudam-empresas-cortar-burocracia-e-riscos-de-fraudes-digitais.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/brasil-sedia-o-principal-congresso-de-inovacao-da-america-latina,d8bf353e3f32b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciar-uma-empresa/11374-4-beneficios-de-eliminar-a-papelada-na-sua-empresa-dicas/
https://blog.novasafra.com.br/2019/05/31/fiscalizacao-sanitaria-saiba-os-quesitos-que-deve-ficar-atento/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Taxa de serviços, veja agora 
como definir em seu negócio
A cobrança da taxa de serviço em estabelecimentos e 
ainda causa muitas dúvidas em empresários e clien-
tes. São vários aspectos que cercam a questão, tanto 
do ponto de vista da gestão da empresa quanto dos 
consumidores. Como gestor, é fundamental entender 
melhor o assunto para evitar problemas trabalhistas e 
orientar melhor funcionários e clientes.

LEIA MAIS

Por: Prática

Uma máquina de gelo em flocos é um investimento 
importante que quase todas as empresas de serviços 
alimentícios precisam fazer. 

LEIA MAIS

Três erros ao abrir uma franquia
A escolha pela abertura de uma franquia é sempre bem 
considerada, mas não pretende obter tantos riscos 
quanto abrir uma empresa do zero. O peso de uma mar-
ca já estruturada e reconhecida, sem dúvidas. Porém, 
várias decisões que competem à rotina da loja, mas que 
não são especificadas no contrato, podem fazer com 
que você não obtenha os resultados almejados – mes-
mo com todo o apoio da empresa franqueadora. 

LEIA MAIS

Alimentos naturais, processa-
dos e ultraprocessados: enten-
da a diferença
Cada um desses grupos possui determinadas ca-
racterísticas que fazem diferença na escolha de seus 
clientes de quais produtos vão comprar na sua padaria. 
Entenda como trabalhar com sua matéria-prima.      

LEIA MAIS

Máquina de gelo em cubos: 
escolha o melhor fabricante e 
mande bem em seu negócio

http://blog.praticabr.com/taxa-de-servicos-veja-agora-como-definir-em-seu-estabelecimento/
http://blog.praticabr.com/maquina-de-gelo-em-flocos-como-escolher-o-melhor-fabricante/
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2014/08/18/3-erros-ao-abrir-uma-franquia-de-alimentacao/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/alimentos-naturais-processados-e-ultraprocessados-entenda-as-diferencas/
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EMPREENDEDORISMO

Problemas no negócio? Veja 
como reverter o quadro
Misturar as finanças pessoais com as da empresa; Não 
conhecer os resultados da empresa: Lucros, prejuízos 
e capital; Vender mais não quer dizer que você terá 
mais lucro; Não conhecer o mercado e outras falhas 
devem ser corrigidas para retomar o crescimento e 
ganhar folêgo no mercado. 

LEIA MAIS

Sucessão familiar: veja porque 
unir familiares é estratégico 
para bons resultados
LEIA MAIS

Dando a volta por cima: Ex-
vendedora muda de vida após 
curso de confeiteira
LEIA MAIS

5 aceleradores de perfor-
mance de quem empreende 
hoje no mercado
LEIA MAIS

Como abrir uma hambur-
gueira diferente e se desta-
car no mercado
LEIA MAIS

Quero mudar meu ponto co-
mercial, o que fazer?

LEIA MAIS

Depois da restrição de crédi-
to, ele empreendeu com tudo!

LEIA MAIS

Sabores diferentões: uma 
aposta que conquista
Até onde você iria por causa de uma pai-
xão? No caso das irmãs Suelen Ferra-
ri e Débora Tesoto, o amor pelo sorvete as levou  
afundar a rede Davvero Gelato, hoje com quatro lojas 
em bairros nobres de São Paulo.

LEIA MAIS

https://sischef.com/food-service-caminho-da-falencia/
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-que-da-certo/noticia/2019/06/05/unir-familiares-e-executivos-do-mercado-na-mesma-diretoria-pode-ser-uma-estrategia-com-bons-resultados.ghtml
http://eshoje.com.br/ex-vendedora-muda-de-vida-apos-curso-de-confeiteira/
https://endeavor.org.br/desenvolvimento-pessoal/os-5-aceleradores-de-performance-de-quem-empreende/
http://euamopao.com.br/not/como-montar-uma-hamburgueria-diferentey
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2016/05/09/quero-mudar-meu-ponto-comercial-o-que-fazer/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/06/depois-de-ficar-com-o-nome-sujo-ele-deu-volta-por-cima-e-abriu-hamburgueria-de-sucesso.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/06/apos-aprender-fazer-sorvete-na-italia-elas-conquistaram-os-brasileiros-com-sabores-diferentoes.html

