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O outro lado da guerra das 
maquininhas no Brasil

Inaugurada por um empresário que contraiu R$51 mil 
de débito e contava com apenas R$50 reais no bolso, o 
negócio cresceu e é hoje um dos mais bem geridos em 
sua região, sendo exemplo de especialização.  

LEIA MAIS

De acordo com José Batista de Oliveira, presidente da 
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Con-
feitaria (ABIP), “os pães doces não são, em geral, com-
prados por suas propriedades nutricionais. É um produ-
to indulgente, um agrado. Há ainda uma relação afetiva 
com o produto, pois é comum o consumo logo na infân-
cia e carregamos essa afinidade até a vida adulta”. 

LEIA MAIS

FS Padaria: Pão doce, o cora-
ção das padarias brasileiras

Cases de Sucesso - Panifi-
cadora Carol, um exemplo de 
crescimento no Macapá

Há cerca de dois meses, a Rede, empresa de adquirên-
cia vinculada ao Grupo Itaú-Unibanco, surpreendeu o 
mercado com um movimento agressivo: o fim da taxa 
cobrada na antecipação de recebíveis.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já está 

O Uber Eats está testando a primeira aplicação co-
mercial de drones em áreas urbanas de alta densidade. 
A Uber realizará seus testes com os clientes para de-
monstrar como será o futuro da entrega de alimentos.

LEIA MAIS

Uber Eats realiza testes de 
entrega com drones

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

Onde mesmo você guarda o trigo? Entenda os principais pon-
tos de atenção sobre a fiscalização sanitária em sua padaria  
Quando você atua na indústria alimentícia, deve seguir uma série de normas e leis relacionadas à qualidade dos 

produtos e segurança para os consumidores e trabalhadores. Veja os pontos decisivos na página 02.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1308
http://www.foodservicenews.com.br/fs-padaria-pao-doce-o-coracao-das-padarias-brasileiras/
https://portalnovarejo.com.br/2019/06/o-outro-lado-da-guerra-das-maquininhas/
https://newtrade.com.br/tecnologia/uber-eats-realiza-testes-de-entrega-de-comida-com-drones/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Entenda os principais pontos 
de atenção sobre a fiscaliza-
ção em sua padaria
Quando você atua na indústria alimentícia, deve seguir 
uma série de normas e leis relacionadas à qualidade 
dos produtos e segurança para os consumidores e 
trabalhadores. Na sua padaria a situação não é diferente. 
É preciso que você entenda a fiscalização sanitária. 

LEIA MAIS 

Porque gerenciar o estoque e  
como acertar na organização

LEIA MAIS

Seis dicas valiosas para ge-
renciar os documentos fisca-
is de forma eficiente
LEIA MAIS

Puro, fracionado ou hidro-
genado... qual o melhor tipo 
de chocolate para confeitar?
Afinal, qual é o melhor chocolate para confeitar? Essa 
é uma das dúvidas mais recorrentes na área da con-
feitaria — e não à toa. Como se trata de um mercado 
em expansão, a cada dia surgem técnicas, produtos e 
ingredientes novos para facilitar a rotina.

LEIA MAIS

Confira cinco dicas para ge-
renciar melhor o desempenho 
de seus fornecedores
LEIA MAIS

Recuperar clientes inativos 
pode ser uma oportunidade 
de aumentar suas vendas
LEIA MAIS

Confira 4 tendências na ges-
tão de bares e restaurantes

LEIA MAIS

Gestão financeira bem feita, 
um sinônimo de crescimen-
to dos negócios
LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/entenda-os-principais-pontos-de-atencao-sobre-a-fiscalizacao-sanitaria-em-sua-padaria/
http://datamais.com.br/porque-gerenciar-o-estoque/
https://administradores.com.br/noticias/6-dicas-valiosas-para-um-gerenciamento-de-documentos-fiscais-eficiente
https://blog.novasafra.com.br/2018/09/10/melhor-chocolate-para-confeitar/
https://www.juridoc.com.br/blog/gerenciamento-de-contratos/11460-5-dicas-para-melhorar-a-gestao-de-contratos-com-seus-fornecedores/
http://datamais.com.br/sete-dicas-para-recuperar-clientes-inativos/
https://blog.rcky.com.br/confira-4-tendencias-na-gestao-de-bares-e-restaurantes/
http://datamais.com.br/gestao-financeira-bem-feita-sinonimo-de-crescimento-dos-negocios/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Assinatura Propan traz capa-
citação e novas oportunidades 
para o Setor neste mês
A Metodologia Propan já capacitou mais de 12 mil em-
presas de alimentação, panificação e confeitaria em 
todo o país e agora traz também sua assinatura. Pro-
fissionais do Brasil todo atuam no melhor exame dos 
casos apresentados e recomendam suas vantagens.

LEIA MAIS

Por: Prática
Democrática, a pizza vai bem em diversas ocasiões e 
momentos. Essa versatilidade impulsiona o mercado 
para além das tradicionais cantinas e pizzarias.

LEIA MAIS

Totem ou Cardápio Digital: Qual 
a melhor tecnologia para aten-
der seus clientes hoje?
Com os tablets, você permite uma apresentação mais 
moderna e elegante dos produtos e mesmo a configura-
ção de um sistema que ajuda seu cliente na construção 
das harmonizações. Esse recurso oferece aos clientes 
opções de complementos e bebidas para acompanhar 
um pedido feito anteriormente.

LEIA MAIS

Reduza os custos, mas não a 
qualidade em seu negócio
Por: Goomer
Os custos são altos,  os produtos não têm vida útil longa, 
a rotatividade de funcionários é maior e o destino dos 
negócios está nas mãos de clientes fiéis. Então, como 
economizar dinheiro operando na capacidade máxima?

LEIA MAIS

Porque vale a pena investir 
em um forno de pizza no meu 
estabelecimento? 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1309
http://blog.praticabr.com/vale-a-pena-investir-em-um-forno-de-pizza-no-meu-estabelecimento/
https://blog.goomer.com.br/totem-ou-cardapio-digital/
https://blog.goomer.com.br/reduza-os-custos-do-restaurante-mas-nao-o-padrao/
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EMPREENDEDORISMO

Motivos inteligentes para ter 
um APP próprio
Manter um canal de marketing direto com os clientes, 
fidelizar uma cartela ao seu negócio, criar um relacio-
namento, oferecer uma experiência única, ofereci-
mento de uma experiência singular e caráter inovador, 
estes, entre outros, são os principais motivos para 
criar um negócio para sua empresa.

LEIA MAIS

“E-commerce tomou o ca-
minho errado do desconto”, 
diz dono da Polishop
LEIA MAIS

Cinco dicas para fazer o seu 
negócio mais inclusivo e pres-
tar um serviço social
LEIA MAIS

Cinco dicas infalíveis de como 
evitar prejuízos nas aréas do 
negócio e se sair bem
LEIA MAIS

Veja 3 tipos de controle de 
ponto ideais para pequenas 
empresas
LEIA MAIS

Cinco dicas para manipular 
alimentos com higiene

LEIA MAIS

Trabalha com refeições? Veja 
como refogar alimentos

LEIA MAIS

Desafio: como lidar com o 
desperdício de alimentos
Identifique os principais gargalos de desperdício, en-
gaje sua equipe, faça um controle estatístico de de-
manda, invista em um inventário regular de estoque 
e não permita mais despedícios de alimentos em seu 
negócio. Veja como otimizar o processo.

LEIA MAIS

http://datamais.com.br/motivos-inteligentes-para-ter-um-app-proprio/
https://portalnovarejo.com.br/videos/e-commerce-nasceu-para-facilitar-mas-tomou-o-caminho-errado-do-desconto-diz-dono-da-polishop/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/cinco-dicas-para-fazer-o-seu-negocio-mais-inclusivo,0c91a6684f74b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://blog.novasafra.com.br/2019/01/22/5-dicas-de-como-evitar-prejuizo/
http://blog.infokings.com.br/3-tipos-de-controle-de-ponto-ideais-para-pequenas-empresas/
https://blog.novasafra.com.br/2017/11/23/como-manipular-alimentos-com-higiene/
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2018/10/29/como-refogar-alimentos-descubra-agora/
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2018/05/25/entenda-como-lidar-com-o-desperdicio-de-alimentos-em-restaurantes/

