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VR Benefícios firma parceria 
para pagamentos online

Na semana em que uma das unidades da marca co-
memora os seus 6 anos de mercado, saiba mais sobre 
a empresa que impressiona pela estrutura e atrai pela 
alta qualidade. Criada em 2001, ela já nasceu  com a vi-
são que a colocou no roll das grandes marcas do Estado. 

LEIA MAIS

Pensar no mix de produtos que irá abastecer padaria é 
tão importante quanto organizar o setor financeiro da 
empresa. Afinal, o que atrai e fideliza a clientela? A quali-
dade e aquilo que se vende. E para que as vendas acon-
teçam, o público que circula pela região da sua padaria 
precisa ter interesse em conhecer o espaço.

LEIA MAIS

Como manter sua padaria a-
trativa para o cliente: confira 
princípios fundamentais!

Série Cases de sucesso – Bo-
nissíma: celebrando a exce-
lência e a inovação em Minas

O pedido será pago diretamente no e-commerce, tal 
como já acontece com cartões de crédito. “Essa moda-
lidade de compra oferece mais possibilidades de vendas 
ao empresários e conforto aos consumidores.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019: inscri- 

Pesquisa da BigData Corp em parceria com o PayPal 
mostra o perfil das lojas virtuais brasileiras. Quase nove 
em dez e-commerces são de pequeno porte. Agora são 
cerca de 930 mil sites de comércio eletrônico no Brasil. 

LEIA MAIS

Lojas virtuais crescem 37% 
em um ano no Brasil

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

Cuide de sua equipe! Manter os colaboradores motivados é 
importante para um time compromissado com os resultados 
Confira sete dicas de como motivar seus funcionários e trazê-los para a essênicia do negócio. Saiba porque este 

ponto é tão importante para o cumprimento das metas e crescimento do negócio. Veja mais na página 02.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1315
http://www.abip.org.br/site/como-manter-sua-padaria-atrativa-para-o-cliente/
https://newtrade.com.br/tecnologia/vr-beneficios-e-rappi-firmam-parceria-para-pagamentos-online/
https://portalnovarejo.com.br/2019/07/cresce-numero-lojas-virtuais-brasil/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Veja 7 dicas de como motivar 
os funcionários no varejo
Vários motivos podem fazer a sua equipe se sentir 
desmotivada. Listamos abaixo os principais: salários 
abaixo do esperado; nenhum plano de carreira. 
Atualmente, é muito fácil para que os clientes, quando se 
sentem incomodados com as atitudes do funcionário, 
mudem de estabelecimento e não fechem negócio em 
um determinado local. 

LEIA MAIS 

Presidente da Rio+Pão recebe 
condecoração na Firjan

LEIA MAIS

5 dicas para reduzir despesas 
com suprimentos em seu 
estabelecimento comercial 
LEIA MAIS

LGPD: o que é e quais os 
impactos no varejo?
Uma das práticas que todo varejista deve fazer para 
garantir o bom funcionamento do seu negócio é cum-
prir com as obrigações e normas legais estabelecidas 
pelo Governo. Entre elas, está a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), que deverá ser adotada até 28 de 
dezembro de 2020 pelas empresas brasileiras.

LEIA MAIS

GPA quer abrir 15 lojas em 
prédios comerciais para ex-
pandir a bandeira
LEIA MAIS

Lei de proteção de dados da-
rá tratamento diferenciado a 
pequenos negócios
LEIA MAIS

Pãozinho virou a estrela de 
receitas de inverno

LEIA MAIS

Como escolher a massa para 
buffet self-service e turbi-
nar as refeições
LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/confira-7-dicas-de-como-motivar-os-funcionarios-no-varejo/
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2019/07/5661723-presidente-da-rio+pao-recebe-condecoracao-na-firjan.html
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2015/11/17/5-dicas-para-reduzir-despesas-em-seu-estabelecimento-comercial-2/
https://blog.rcky.com.br/lgpd-impactos-varejo/
https://newtrade.com.br/varejo/gpa-vai-abrir-15-lojas-em-predios-comerciais/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/v/index.jsp?vgnextoid=83d4656c54cdb610VgnVCM1000004c00210aRCRD&vgnextfmt=default
https://www.terra.com.br/noticias/dino/paozinho-deixou-de-ser-acompanhamento-pra-virar-a-estrela-de-receitas-de-inverno,81bbc8ac12096956f80b93c635ecd658pbg8ur70.html
https://blog.novasafra.com.br/2019/07/09/como-escolher-a-massa-para-buffet-self-service/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Assinatura Propan traz capa-
citação para o Setor
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. 
Agora com a assinatura, será possível oferecer ainda 
informações e orientações aos empresários,

LEIA MAIS

Por: Prática

A produção de pães artesanais tem conquistado o 
gosto do público. As receitas têm um ingrediente em 
comum que faz toda a diferença: o fermento natural. 

LEIA MAIS

Calendário da gastronomia: 
datas comemorativas para 
não esquecer
Para o consumidor, um feriado ou uma data especial é 
o motivo perfeito para uma ida ao restaurante ou para 
encomendar aquele quitute especial. Datas comemora-
tivas são ótimas oportunidades para quem trabalha no 
ramo de alimentação ter um faturamento extra. 

LEIA MAIS

7 dicas para armazenamento 
e vazão dos produtos em seu 
estabelecimento
Por: Nova Safra

LEIA MAIS

Como produzir e cuidar do seu 
fermento natural: veja como 
otimizar a fermentação 

Desperdiçar e armazenar mal os alimentos, além de 
ser uma atitude condenável do ponto de vista social, 
também pode impactar negativamente o seu negócio.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1309
http://blog.praticabr.com/como-produzir-e-cuidar-do-seu-fermento-natural/
http://blog.praticabr.com/calendario-gastronomico-datas-comemorativas-para-nao-esquecer/
http://poised-general-change.blogs.rockstage.io/2015/01/22/7-dicas-de-seguranca-para-armazenamento-e-vazao-de-produtos/
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EMPREENDEDORISMO

Causa Mortis: o sucesso e o 
fracasso das empresas nos 
primeiros 5 anos de vida
Ao abrir a empresa, parte dos empreendedores não 
levantou informações importantes sobre o mercado 
mais da metade não realizou o planejamento de itens 
básicos antes do início das atividades da empresa um 
maior tempo de planejamento permite que se conheça 
melhor o mercado antes de abrir a empresa.

LEIA MAIS

Vida de empreendedor: fo-
que no processo, não nos re-
sultados imediatos
LEIA MAIS

Amigas criam rede de alimen-
tação saudável e faturam R$ 
10 milhões
LEIA MAIS

Aprenda o funcionamento e 
a formatação de franquias 
empresariais hoje
LEIA MAIS

5 dicas para alavancar suas 
vendas investindo em SEO e 
otimizando as demandas
LEIA MAIS

Otimizar tempo: tudo o que 
você precisa saber

LEIA MAIS

Descubra como se tornar um 
empreendedor de sucesso

LEIA MAIS

Após pesar 110 kg, empre-
endedor fatura com negócio 
de alimentação saudável
Segundo ele, trabalhar com comidas saudáveis tem 
um propósito maior que o comercial. “Sabemos que, 
além de ser um negócio, é claro, estamos ajudando 
aqueles que compram de nós”, afirma.

LEIA MAIS

https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/SP/Anexos/causa_mortis_2014.pdf
https://administradores.com.br/artigos/foque-no-processo-nao-nos-resultados
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/12/amigas-criam-rede-de-alimentacao-saudavel-e-faturam-r-10-milhoes.html
https://blog.wedologos.com.br/empreendedorismo/expandir-negocio/como-funciona-franquia-empresarial/
https://portalnovarejo.com.br/2019/06/dicas-para-alavancar-vendas-com-seo/
https://blog.rcky.com.br/otimizar-tempo-no-trabalho-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
https://blog.rcky.com.br/descubra-como-voce-pode-se-tornar-um-empreendedor-de-sucesso/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/07/apos-pesar-110kg-empreendedor-fatura-com-negocio-de-marmita-saudavel.html

