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A era das boutiques: Nes-
presso abre loja de cafés em 
São Paulo

Como exemplo de inovação, a marca hoje possui quatro 
unidades com uma experiência completa. O empreen-
dimento que começou com apenas uma unidade cres-
ceu, tornou-se rede e experimentou nos últimos anos 
importantes momentos de desenvolvimento.

LEIA MAIS

Globalmente, estima-se que as marcas próprias, na 
média dos diversos segmentos, representem perto de 
15% do mercado. O setor mais básico de mensuração é 
o que envolve o de alimentos, mas a estratégia de mar-
cas próprias tem avançado de forma irreversível para 
outros setores do varejo.

LEIA MAIS

As 8 razões pelas quais as 
marcas próprias vão conti-
nuar crescendo no varejo

Cases de Sucesso: Maxi Pão, 
a impressionante rede que 
não para de crescer em JF

A novidade do ano são as lojas físicas, que cada vez mais 
proporcionam experiências inesquecíveis aos clientes. 
A Nespresso acaba de abrir mais uma. 

LEIA MAIS

Curso Completo Metodologia Propan 2019 já é na

Trigo, água, sal e micro-organismos selecionados são 
os quatro ingredientes básicos para um aspecto rústico, 
aroma ímpar, uma casca crocante e cheio de alvéolos. 

LEIA MAIS

Pães feitos a partir de fer-
mentação natural agregam 
sabor e saúde

próxima semana! Corra e participe.
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

Com FGTS, projeção para o varejo brasileiro em 2019 sobe 
para 1,3% ainda em 2019, calcula Associação Comercial de SP 
Com a liberação dos recursos do FGTS e do PIS Pasep, a entidade recalculou uma alta de 1,3%. A projeção foi feita 

pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal/ACSP com base em dados do varejo do IBGE; mais na página 02 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1318
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2019/07/29/as-8-razoes-pelas-quais-marcas-proprias-vao-continuar-crescendo-no-varejo/
https://portalnovarejo.com.br/2019/07/nespresso-abre-boutique-de-cafes-em-sao-paulo/
https://www.diariodaregiao.com.br/_conteudo/2019/07/vida_e_estilo/gastronomia/1159245-paes-feitos-a-partir-de-fermentacao-natural-agregam-sabor-e-saude.html
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1300
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PRODUTOS E EMPRESAS
Com FGTS, projeção para va-
rejo brasileiro em 2019 sobe 
para 1,3% em 2019, ACSP
A projeção da Associação Comercial de São Paulo 
(ACSP) calculada no início de julho para o varejo restrito 
brasileiro era de crescimento de 1,1% em 2019 na 
comparação com o ano passado. O impacto da liberação 
dos recursos no PIB e no comércio será positivo.

LEIA MAIS 

Como otimizar sua empresa 
com fluxo de caixa projetado

LEIA MAIS

Conheça 7 maneiras de redu-
zir os custos na sua empresa 
e otimar a gestão
LEIA MAIS

Quais os equipamentos fis-
cais necessários para criar 
uma empresa
Conhecer as obrigações fiscais de um estabelecimen-
to comercial é uma das coisas mais importantes ao se 
idealizar e criar uma empresa. Não basta apenas ter 
ponto, produtos e clientes. Também é de extrema im-
portância manter-se em dia com os impostos.

LEIA MAIS

Marketing para restaurantes: 
conheça 4 dicas para fidelizar 
clientes e inovar
LEIA MAIS

Abitrigo projeta produção 
brasileira de trigo maior do 
que última safra
LEIA MAIS

O que interessa em vendas: 
atuação ou desempenho?

LEIA MAIS

Sebrae: Estudo traz o pa-
norama do mercado de ca-
fés e cafeterias no Brasil
LEIA MAIS

https://newtrade.com.br/economia/com-fgts-projecao-para-varejo-brasileiro-em-2019-sobe-para-13-em-2019-calcula-acsp/
https://sischef.com/como-otimizar-as-acoes-da-sua-empresa-com-fluxo-de-caixa-projetado/
https://blog.rcky.com.br/conheca-7-maneiras-de-reduzir-os-custos-na-sua-empresa/
https://blog.rcky.com.br/criar-uma-empresa/
https://sischef.com/marketing-para-restaurantes/
http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=OTUx
https://administradores.com.br/noticias/o-que-interessa-em-vendas-performance-ou-desempenho
https://blog.sebrae-sc.com.br/cafe-cafeterias/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Segurança dos alimentos na 
panificação
Para garantir a qualidade e a segurança dos alimen-
tos na sua produção, é preciso observar uma série 
de processos e tomar cuidados especiais. O objetivo 
é eliminar os riscos de contaminação física, química e 
biológica. Visto que o setor da panificação é cheio de 
particularidades, pois engloba processos da indústria, 
do comércio e dos serviços, a atenção do MEI nessa 
cadeia tão cuidadosa precisa ser redobrada.

LEIA MAIS

Por: Massa Madre

Apesar do que possa parecer, o cardápio de padaria 
tem grande importância nos resultados que ela é ca-
paz de alcançar no segmento.

LEIA MAIS

Cook and Chill: como funcio-
na o sistema pronto
O desperdício e a falta de praticidade na hora mais movi-
mentada é um fator que contribuem para a queda de um 
empreendimento. Por isso, foi desenvolvido na década 
de 1970 o Cook and Chill. Essa técnica auxilia na fabrica-
ção e no armazenamento dos alimentos, resultando em 
mais tempo e agilidade para a linha de produção.

LEIA MAIS

Tendências no food service: 
veja quais as tendências que 
você deve acompanhar
Por: Prática

LEIA MAIS

Cardápio de padaria: veja como 
montar um perfeito para seus 
clientes utilizarem

Inovação é a chave do sucesso. Separamos aqui as 
principais tendências de food service para se investir 
em 2019 e também nos próximos anos.

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanadomei2019/conteudos/seguranca-dos-alimentos-na-panificacao,3c21103bc7d1b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/cardapio-de-padaria-como-montar-um-perfeito-para-seus-clientes/
http://blog.praticabr.com/cook-and-chill-como-funciona-o-sistema-pronto-oferecido-pela-pratica/
http://blog.praticabr.com/tendencias-no-food-service-as-6-principais-que-voce-deve-acompanhar/
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EMPREENDEDORISMO

Facebook ensina pequenos 
negócios a aumentar as ven-
das usando redes sociais
O Facebook tem um programa de treinamento gratui-
to para ensinar micro e pequenas empresas (MPEs) a 
aumentar suas vendas usando as redes sociais Face-
book, Instagram, Messenger e WhatsApp Business. A 
meta é capacitar mais de 10 mil empreendedores, no 
total. 

LEIA MAIS

Varejo atinge a melhor mar-
gem de comercialização des-
de abril deste ano
LEIA MAIS

Vendas por celular represen-
tam 43% das transações online 
atualmente no Brasil
LEIA MAIS

5 dicas incríveis para con-
quistar a fidelização de clien-
tes no varejo
LEIA MAIS

O que fazem de diferente as 
mulheres que chegam na 
liderança das empresas
LEIA MAIS

Saiba o preço para abrir as 
maiores franquias do país

LEIA MAIS

6 modelos de negócios para 
empreender em alimentação

LEIA MAIS

Ele trabalhou como lavador 
de pratos e hoje fatura R$ 17 
milhões com rede
Aberta em 2010, a Let’s Eat comercializa hambúrgue-
res artesanais e comida mexicana. A franquia possui 
10 unidades e foca no interior do país para seguir cres-
cendo no mercado da alimentação.

LEIA MAIS

https://economia.uol.com.br/empreendedorismo/noticias/redacao/2019/07/25/impulsione-com-facebook-cursos-marketing-digital-capitais.htm
https://www.portaldbo.com.br/varejo-atinge-a-melhor-margem-de-comercializacao-desde-abril/
https://portalnovarejo.com.br/2019/07/marketing-digital-avanco-mobile-varejo/
https://blog.rcky.com.br/5-dicas-incriveis-para-conquistar-a-fidelizacao-de-clientes-no-varejo/
https://administradores.com.br/noticias/o-que-fazem-de-diferente-as-mulheres-que-chegam-a-posi%C3%A7%C3%B5es-de-lideran%C3%A7a
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2018/05/saiba-o-preco-para-abrir-maiores-franquias-de-alimentacao-do-pais.html
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/semanadomei2019/conteudos/alimentacao-saudavel-6-modelos-de-negocios-para-empreender,9180103bc7d1b610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/07/ele-trabalhou-como-lavador-de-pratos-e-hoje-fatura-r-17-milhoes-com-rede-de-restaurantes.html

