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Conheça Azulis, a plataforma 
gratuita que auxilia donos de 
negócio em suas empresas

Uma das representantes do segmento de congelamen-
to, a empresa é gerida por duas irmãs que possuem hoje 
mais de 20 anos de experiência na panificação. Funda-
da em 2016 pelas irmãs Francilene e Janaína Ferreira Vaz  

LEIA MAIS

A FIPAN 2019 – Feira Internacional da Panificação, Con-
feitaria e Varejo Independente de Alimentos – acontece 
entre os dias 23 e 26 de julho no Expo Center Norte, em 
São Paulo. Confira detalhes do evento.

LEIA MAIS

FIPAN 2019 acontece entre 
os dias 23 e 26 no Expo Cen-
ter Norte, em São Paulo

Série Cases de sucesso: Ce-
rennia, a padaria que se tor-
nou indústria no Setor 

Nova plataforma digital do grupo oferece ferramentas, 
serviços e conteúdo gratuitos para ajudar MEIs e PMEs 
na gestão do dia a dia e a faturar mais.

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019: inscri- 
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

Tendência: Saúde e comodidade ditam mercado de alimen-
tação atual no Brasil e geram maior renda para o varejo hoje    
Saúde e comodidade. Essas são as duas palavras que exigem atenção dos empresários do ramo food service  e 

apontam a corrida pelos alimentos cada vez mais saudáveis.  Veja mais na página 02.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1316
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/07/16/fipan-2019-acontece-entre-os-dias-23-e-26-no-expo-center-norte-em-sao-paulo/
http://www.abip.org.br/site/conheca-azulis-a-plataforma-gratuita-que-ajuda-donos-de-negocio-a-gerirem-suas-empresas/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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Tendência: Saúde e comodi-
dade ditam mercado de ali-
mentação atual
Pesquisas apontam que consumidores pretendem 
comer alimentos mais saudáveis, mas com auxílio 
do serviço de delivery e de promoções. Saúde e 
comodidade são as duas palavras que exigem atenção 
dos empresários do ramo food service hoje. 

LEIA MAIS 

Novas formas de pagamento: 
facilidade aos clientes

LEIA MAIS

De olho nos valores: Preço do 
pão pode variar até 216% em 
Belo Horizonte
LEIA MAIS

Novidade super doce: Nestlé 
inaugura quiosque da marca 
Leite Moça em São Paulo
Unidade, que é a primeira da marca nesse modelo, 
venderá pudim de Leite Moça, brigadeiros e bolos em 
shopping da capital paulista. Os consumidores que 
gostam dos doces feitos a base de produtos da linha 
Leite Moça ganharam um novo espaço.

LEIA MAIS

Sebrae explica: quais os tri-
butos para empresas do re-
gime normal?
LEIA MAIS

Qual o impacto do eSocial 
na folha de pagamento? En-
tenda melhor o assunto
LEIA MAIS

O que é e como calcular mar-
gem de lucro?

LEIA MAIS

Premiação: panificadora de 
Aracaju vence Campanha do 
Pão Francês 2019
LEIA MAIS

http://www.foodservicenews.com.br/tendencia-saude-e-comodidade-ditam-mercado-de-alimentacao-atual/
https://blog.sebrae-sc.com.br/formas-de-pagamento/
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/07/15/internas_economia,1069767/preco-do-pao-pode-variar-ate-216-em-bh.shtml
https://portalnovarejo.com.br/2019/07/nestle-quiosque-sao-paulo/
https://blog.sebrae-sc.com.br/empresas-regime-normal/
https://administradores.com.br/noticias/qual-o-impacto-do-esocial-na-folha-de-pagamento-entenda
https://blog.sebrae-sc.com.br/como-calcular-margem-de-lucro/
https://infonet.com.br/noticias/economia/panificadora-da-capital-vence-campanha-do-pao-frances-2019/
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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: Brasilgás

Quem assiste a programas de TV imagina que o suces-
so de uma confeitaria depende apenas do talento do 
confeiteiro. Na prática, porém, vai bem além.

LEIA MAIS

Avelãs: as queridinhas da 
confeitaria e panificação
Além de ter um sabor característico e muito famoso 
mundialmente, também remete à sofisticação. No setor 
de food service, é considerada uma matéria-prima dife-
renciada, de alto valor agregado. A avelã integra nosso 
vasto portfólio de aromas e sabores, pois possui carac-
terísticas altamente valorizadas pelo consumidor final. 

LEIA MAIS

Grupo automático Prática: van-
tagens e diferenciais compe-
titivos na panificação
Por: Prática

LEIA MAIS

6 segredos para o sucesso de 
docerias e confeitarias. Veja o 
que é promissor no Setor

Em um universo de extrema competitividade, em que 
as padarias têm que concorrer, não dá mais para perder 
tempo utilizando diversos equipamentos.

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1309
https://ultragazempresas.com.br/padarias-confeitarias/6-segredos-para-o-sucesso-de-docerias-e-confeitarias/
http://www.foodservicenews.com.br/produto-estimada-em-todo-o-mundo/
http://blog.praticabr.com/grupos-automaticos-pratica-diferenciais-e-vantagens-competitivas/
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Como abrir uma empresa: 
Passo a passo para tirar as 
ideias do papel
Ter o próprio negócio é o sonho de muitos brasileiros, 
mas só em pensar nas etapas para abrir uma empre-
sa, alguns já começam a ter pesadelos. Segundo uma 
pesquisa realizada pela Firjan, o custo médio de aber-
tura de uma empresa é de R$ 2.038, podendo variar 
em até 274% entre os diferentes municípios do país.

LEIA MAIS

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

Como conseguir alvará de 
funcionamento para sua em-
presa: confira dicas
LEIA MAIS

5 conselhos para quem quer 
aproveitar melhor o tempo e 
produzir mais
LEIA MAIS

Como cadastrar minha em-
presa em um aplicativo de-
livery e vender mais
LEIA MAIS

Gestão de pequenos negó-
cios na prática: o que fazer?

LEIA MAIS

Como começar um negócio 
sem dinheiro

LEIA MAIS

Como tirar fotos de produtos 
para vender mais
Se o objetivo é vender um produto, ela pode ser con-
siderada uma afirmação bastante adequada. Uma foto 
bem produzida é capaz de transmitir detalhes sobre o 
item. Por isso, “como tirar fotos de produtos” está en-
tre os questionamentos de muitos empreendedores. 

LEIA MAIS

https://blog.contaazul.com/como-abrir-uma-empresa/
https://administradores.com.br/artigos/foque-no-processo-nao-nos-resultados
https://blog.sebrae-sc.com.br/alvara-de-funcionamento/
https://newtrade.com.br/carreira/5-conselhos-para-quem-quer-aproveitar-melhor-o-seu-tempo/
https://blog.sebrae-sc.com.br/aplicativo-delivery/
https://blog.sebrae-sc.com.br/gestao-de-pequenos-negocios/
https://blog.sebrae-sc.com.br/como-comecar-um-negocio-sem-dinheiro/
https://blog.sebrae-sc.com.br/como-tirar-fotos-de-produtos/

