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Participação Fipan: Brasilei-
ro Rogério Shimura é eleito o 
melhor padeiro do mundo

Os cartões e as maquininhas vieram para ficar. Por isso, 
é importante entender como escolher a melhor maqui-
ninha para o seu negócio. Com tantas opções e empre-
sas no mercado, descubra quantas maquininhas ter! Em 
2018, o valor de transações com cartões superou R$ 1,5 
trilhão no Brasil, um crescimento de 14,5%.

LEIA MAIS

Criada por um dos maiores empresários da panificação 
de São Paulo, a Rede foi eleita uma das 100 melhores 
padarias do país, segundo o Selo de Qualidade da revis-
ta Panificadora do Brasil, e também considera uma das 
25 mais tradicionais de todo o seu Estado.

LEIA MAIS

Cases de Sucesso: Pão do 
Parque, uma tradicional pre-
miada na panificação do Brasil

Quantas maquininhas ter em 
sua padaria ou confeitaria?

O chef-padeiro Rogério Shimura foi eleito o melhor pa-
deiro do mundo pela International Union of Bakers and 
Confectioners, entidade que reúne associações do 
segmento da panificação de todo o mundo. Chef abriu 
a primeira padaria em 1987 e participou da Fipan 2019. 
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

Indústria da panificação investe na fabricação própria e cres-
ce 2,81%, apresentando faturamento de R$ 92,63 bilhões       
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) em parceria com o Instituto Tecnológico da 

Alimentação e Confeitaria (ITPC) divulga estudo sobre novos hábitos na panificação. Veja mais na página 02.

http://www.abip.org.br/site/quantas-maquininhas-voce-precisa-ter-na-sua-padaria-ou-confeitaria/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1317
https://noticias.r7.com/brasil/brasileiro-rogerio-shimura-e-eleito-melhor-padeiro-do-mundo-22072019
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Padaria: Grande consumo e 
novos hábitos
Diante desse cenário tão positivo em relação ao 
mercado nacional de panificação e à valorização dos 
produtos de fabricação própria por parte dos clientes, os 
empresários desse ramo vêm apostando, em cheio, na 
memória afetiva de uma geração que, atualmente, está 
no ápice do poder de compra.

LEIA MAIS 

Tendências no food service: as 
6 principais para acompanhar

LEIA MAIS

Como fazer um planejamento 
financeiro empresarial? Veja 
como exandir o negócio
LEIA MAIS

Como utilizar a curva ABC 
para gestão de estoque
Os estoques podem ser uma dor de cabeça ou uma 
alegria para os empreendedores, tudo depende da sua 
organização. Entenda como a curva ABC pode te aju-
dar com isso. Para se administrar uma empresa, existe 
um ponto crucial que separam os “bons empreende-
dores” dos “aventureiros”.

LEIA MAIS

Mercado: As queridinhas dos 
consumidores. Veja as marcas 
que lideram o ranking atual
LEIA MAIS

Pizza com dois sabores não 
pode ser cobrada pelo valor 
da mais cara, diz Procon
LEIA MAIS

Como aumentar as vendas da 
sua empresa?

LEIA MAIS

Conheça 7 maneiras de re-
duzir os custos na sua em-
presa e aumentar os ganhos
LEIA MAIS

http://www.foodservicenews.com.br/fs-padaria-grande-consumo-e-novos-habitos/
http://blog.praticabr.com/tendencias-no-food-service-as-6-principais-que-voce-deve-acompanhar/
https://blog.rcky.com.br/como-fazer-um-planejamento-financeiro-empresarial-descubra-aqui/
https://endeavor.org.br/estrategia-e-gestao/curva-abc-gestao-estoque/
http://www.foodservicenews.com.br/mercado-as-queridinhas-dos-consumidores/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/noticia/2016/11/pizza-com-dois-sabores-nao-pode-ser-cobrada-pelo-valor-da-mais-cara-diz-procon.html
https://blog.rcky.com.br/como-aumentar-as-vendas-da-sua-empresa-temos-as-respostas/
https://blog.rcky.com.br/conheca-7-maneiras-de-reduzir-os-custos-na-sua-empresa/
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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  
mais informações e orientações aos empresários.

LEIA MAIS

Por: Massa Madre

O fluxo de caixa é, basicamente, o controle de toda  mo-
vimentação financeira da sua padaria durante um de-
terminado período. Geralmente, realiza-se registrando 
a movimentação ao longo de todo um dia de trabalho.
LEIA MAIS

Clima e Cultura organizacional: 
qual a importância para as em-
presas do varejo?
À primeira vista, clima e cultura organizacional parecem 
fazer parte da rotina das grandes organizações. Nesse 
segmento também é importante entender esses con-
ceitos e como eles podem impactar os processos e a 
produtividade do seu negócio. 

LEIA MAIS

Aprenda como fazer uma ges-
tão de estoque mais eficiente 
em sua padaria
Por: Massa Madre

LEIA MAIS

Você sabe fazer o fluxo de caixa 
de uma padaria? Veja o passo a 
passo para realizá-lo

Para um empreendedor, fazer uma gestão de estoque 
adequada em sua padaria é tão importante para os lu-
cros quanto ter um plano de negócios. 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1309
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/voce-sabe-fazer-o-fluxo-de-caixa-da-padaria-veja-o-passo-a-passo/
https://blog.rcky.com.br/clima-e-cultura-organizacional-qual-a-importancia-para-empresas-do-varejo/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/aprenda-como-fazer-uma-gestao-de-estoque-eficiente-na-sua-padaria/
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EMPREENDEDORISMO

Os oito pecados dos em-
preendedores
Misturar contas pessoais com as contas da empresa, 
falta de comunicação e ignorar as pessoas são alguns 
dos erros listados por Rogério Bohn, CEO da Tempus 
Consultoria. De acordo com o Sebrae (Serviço Brasi-
leiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), apenas 
três em cada dez empresas não fecham as portas an-
tes de completarem um ano de fundação. 

LEIA MAIS

Agenda: Evento discute os ca-
minhos para uma boa gestão 
do negócio
LEIA MAIS

O que devo considerar antes de 
uma expansão empresarial? 
Veja como saber a hora certa
LEIA MAIS

Gestão empresarial: tudo o 
que é preciso para gerenciar 
uma empresa
LEIA MAIS

Quantos riscos os empreen-
dedores assumem na pri-
meira vez?
LEIA MAIS

Como diminuir a rotatividade 
de funcionários no varejo?

LEIA MAIS

Produtividade: 7 práticas para 
o sucesso do empreendedor

LEIA MAIS

Como cadastrar minha em-
presa em um aplicativo de-
livery e vender mais?
O aplicativo delivery é um recurso que facilita ao clien-
te fazer o pedido de uma refeição ou lanche – e muitos 
outros produtos – sem precisar sair de sua casa nem 
falar ao telefone.

LEIA MAIS

https://portalnovarejo.com.br/2019/05/os-oito-pecados-dos-empreendedores/
https://revistapegn.globo.com/We-Are-Omie/noticia/2019/05/we-are-omie-discute-os-caminhos-para-uma-boa-gestao-do-negocio.html
https://blog.rcky.com.br/o-que-devo-considerar-antes-de-uma-expansao-empresarial/
https://blog.rcky.com.br/gestao-empresarial-tudo-o-que-e-preciso-para-gerenciar-uma-empresa/
https://administradores.com.br/artigos/quanto-risco-os-empreendedores-assumem-na-primeira-vez
https://blog.rcky.com.br/como-diminuir-a-rotatividade-de-funcionarios-no-varejo/
https://blog.rcky.com.br/produtividade-para-empreendedores-7-praticas-para-o-sucesso/
https://blog.sebrae-sc.com.br/aplicativo-delivery/

