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Como fazer a gestão da ma-
téria-prima de uma padaria

Desde 2018, a empresa é gerida por uma paulista que 
aceitou o desafio de deixar o ramo industrial. Determi-
nada a investir em um novo ramo de trabalho, ela ad-
quiriu a Q’Delícia, uma das mais tradicionais da Região 
Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

LEIA MAIS

Promovida pelo SAMPAPÃO, sigla que agrega as Enti-
dades de Panificação e Confeitaria de São Paulo, sen-
do atualmente a maior Entidade Patronal do mundo, 
a FIPAN é a maior feira de Panificação e Confeitaria da 
América Latina e uma das principais destinada a opera-
dores do food service.

LEIA MAIS

Fipan 2019: Confira a progra-
mação desta edição e pre-
pare-se para as novidades!

Cases de sucesso – Q’Delícia, 
uma tradicional que tornou-
se uma das inovadoras do RS

A gestão de matéria-prima em sua padaria está inefi-
ciente? Esse é um problema bastante comum no coti-
diano desse tipo de estabelecimento. Isso porque man-
ter um cadastro atualizado pode ser um desafio.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019: inscri- 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria da 
Panificação e Confeitaria (ABIP), o pão francês ainda é o 
principal produto das padarias brasileiras, a despeito de 
todas as inovações e diversificações do mix.

LEIA MAIS

Do moinho à mesa: como o 
pão francês se popularizou

ções para nova turma estão na reta final!
Aproveite as vagas disponíveis! 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.  LEIA MAIS

Sete princípios práticos para se sobressair no mercado da 
panificação. Conheça os principais desafios hoje para o Setor  
Saber fazer investimentos; contar com profissionais qualificados; diminuir o desperdício e  contar com um bom 

mix de produtos estão entre eles. Administre melhor a partir destes princípios. Veja mais na página 03.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1313
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1314
http://blog.praticabr.com/como-fazer-a-gestao-de-materia-prima-de-uma-padaria/
https://www.dci.com.br/colunistas/mem%C3%B3ria-dci/do-moinho-a-mesa-como-o-p-o-frances-se-popularizou-nas-refeic-es-das-familias-brasileiras-1.813794
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300


01/07/2019 a 05/07/2019CLIPPING
PRODUTOS E EMPRESAS
Veja os 5 principais desafios 
da indústria de alimentos
Realizar o controle do estoque, padronizar a produção, 
armazenar produtos de forma correta e outros pontos 
de extrema importância devem ser seu ponto de 
atenção. Os negócios na área de alimentos podem ser 
muito diversos entre si, mas por atuarem no mesmo 
setor, enfrentam desafios semelhantes. Entender quais 
são eles é a melhor forma de superar cada um?

LEIA MAIS 

Top 4: as principais quitantas 
para vender em uma padaria 

LEIA MAIS

Existem empresas familiares 
sem conflitos? Saiba como 
administrar divergências
LEIA MAIS

Como fazer uma promoção 
de sucesso em seu negócio
Defina o objetivo da campanha promocional; Conhe-
ça o público-alvo; Use a persuasão para convencê-lo, 
mas ofereça valor; Acompanhe o calendário do varejo, 
mas não se prenda só a ele e lembre-se que o prazo da 
promoção pode ser seu aliado e deve ser bem estabe-
lecido. Siga essas e outras dicas para vender mais. 

LEIA MAIS

Atualize-se! Entenda as mu-
danças no Simples Nacional 
2019 e saiba como se adequar
LEIA MAIS

Como começar um empre-
endimento de sucesso: os 3 
primeiros passos
LEIA MAIS

Vender no iFood vale a pena? 
Há vantagens e desvantagens

LEIA MAIS

Porque gerenciar o estoque? 
Confira os benefícios da or-
ganização da matéria-prima
LEIA MAIS

https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/conheca-os-5-principais-desafios-da-industria-de-alimentos/
https://blog.novasafra.com.br/2019/06/25/4-quitandas-que-sao-sucesso-para-vender-em-padaria-e-lanchonetes-2/
https://administradores.com.br/artigos/existem-empresas-familiares-sem-conflitos
http://datamais.com.br/como-fazer-uma-promocao-de-sucesso/
https://blog.rcky.com.br/mudancas-simples-nacional-2019/
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/abrir-negocio/como-comecar-um-empreendimento/
https://blog.goomer.com.br/vender-no-ifood/
http://datamais.com.br/porque-gerenciar-o-estoque/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Conheça os sete principais de-
safios da panificação no Brasil e 
os princípios para vencê-los
O empresário inserido no mercado de panificação en-
frenta vários desafios para manter um empreendi-
mento de portas abertas. Não é à toa que todo gestor 
busca soluções para diminuir os custos e aumentar 
os lucros.  Mas será que todos estão preparados para 
prosperar frente à concorrência.

LEIA MAIS

Por: Nova Safra

Quando falamos em tendências para confeitarias, pode 
ser que você imagine uma série de equipamentos e 
produtos complexos, mas não é bem assim. 

LEIA MAIS

Pausa ecológica: descubra 
como é o canudo de papel e 
adote em seu negócio
Está mais do que comprovado que o uso de canudos de 
plásticos causa inúmeros prejuízos à natureza. Por isso, 
a tendência atual que, inclusive, é demanda dos consu-
midores cada vez mais conscientes, é o uso de alterna-
tivas como o canudo de papel.

LEIA MAIS

Desperdício de alimentos no 
Setor, como isso prejudica os 
lucros do negócio
Por: Prática

LEIA MAIS

Onze acessórios que todo con-
feiteiro deveria ter na produ-
ção de sua empresa

Cada etapa do negócio exige uma preocupação que vai 
além do estágio final de vendas, para não comprometer 
a rentabilidade e lucrar mais.

http://blog.praticabr.com/conheca-os-7-principais-desafios-do-mercado-de-panificacao/
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2017/09/28/5-opcoes-de-utensilios-de-confeitarias/
https://blog.novasafra.com.br/2019/06/15/descubra-como-e-o-canudo-de-papel-e-adote-no-seu-negocio/
http://blog.praticabr.com/desperdicio-de-alimentos-em-restaurantes-como-prejudica-o-lucro-2/
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EMPREENDEDORISMO

Ele começou vendendo car-
ros e criou restaurante que 
fatura R$ 100 milhões
“Eu tenho uma grande clientela porque eu tenho um 
bom relacionamento com os meus clientes”. Esse um 
dos segredos do sucesso de Isaac Azar, 48 anos, fun-
dador do Paris 6, um restaurante inspirado pela cidade 
francesa – e em especial de seu clima durante a déca-
da de 1920.

LEIA MAIS

Notícia do Sebrae: empresa 
de biscoitos se destaca no 
mercado e amplia produção
LEIA MAIS

Começando um negócio sem 
partir do zero. Princípios prá-
ticos para um bom início
LEIA MAIS

Tem lanchonete na padaria? 
Veja quais os salgadinhos 
que não podem faltar
LEIA MAIS

Como montar uma hambur-
gueria diferente? Veja dicas 
para fugir do óbvio
LEIA MAIS

Venda de marmitex: que tal 
implantar em sua padaria?

LEIA MAIS

Veja a reflexão de Mario Ser-
gio Cortella sobre liderança

LEIA MAIS

5 apps que ajudam o pe-
queno varejista na gestão do 
negócio
O mobile já faz parte do dia a dia do brasileiro, seja para 
se comunicar, postar fotos ou acompanhar a dieta. Na 
gestão dos negócios, os apps e plataformas também 
estão cada vez mais presentes.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/07/ele-comecou-vendendo-carros-e-criou-restaurante-dos-famosos-que-fatura-r-100-milhoes.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/v/index.jsp?vgnextoid=e8dc42635a9bb610VgnVCM1000004c00210aRCRD&vgnextfmt=default
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/abrir-negocio/comecar-um-negocio/
https://blog.novasafra.com.br/2019/07/01/5-salgadinhos-assados-que-nao-podem-faltar-na-lanchonete/
http://euamopao.com.br/not/como-montar-uma-hamburgueria-diferentey
https://blog.novasafra.com.br/2019/05/21/venda-de-marmitex-conheca-boas-dicas-para-iniciar-no-ramo/
https://newtrade.com.br/carreira/esta-e-a-reflexao-sobre-lideranca-de-que-mario-sergio-cortella-mais-gosta/
https://newtrade.com.br/tecnologia/5-apps-que-ajudam-o-pequeno-varejista-na-gestao-do-negocio/

