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Conheça 6 maquininhas de 
cartão ideais para as padari-
as e confeitarias

Empresa participou da Feira com uma estrutura espe-
cialmente preparada para receber empresários e visi-
tantes, trazendo tecnologia e surpreendendo o público 
participante do Evento.

LEIA MAIS

Completando seus 30 anos de história, a marca revo-
lucionou o Setor a partir da inovação aplicada em seus 
equipamentos. Fundada na década de 1990 pelos ir-
mãos André e Luiz Rezende e localizada na cidade de 
Pouso Alegre, a empresa produz um completo portfólio. 

LEIA MAIS

Cases de Sucesso: Prática Kli-
maquip, a referência brasileira 
em tecnologia para o Setor

Balanço Fipan 2019: Moinho 
Canuelas é destaque na edi-
ção que bate record de público

Você sabe quais modelos de maquininhas disponíveis 
no mercado atendem as suas necessidades? A Azu-
lis fez uma lista com as opções mais vantajosas e com 
melhor custo-benefício para padarias e confeitarias.

LEIA MAIS

Assinatura Metodologia Propan traz capacitação
e oportunidades para o Setor

A Metodologia Propan já capacitou mais de 12 mil empresas de alimentação, panificação e confeitaria 
em todo o país, tornando-se um motor de crescimento para o segmento no Brasil. Agora, já é possí-
vel acessar esse conteúdo na palma da mão. Em breve, mais novidades por aqui! LEIA MAIS

Mercado 2019: o que aconteceu até aqui e quais as expec-
tativas para a jornada do segundo semestre no Varejo?      
Balanço parcial revela boas expectativas para os próximos meses e comprova que o Setor de alimentação fora do 

lar alavancou indústrias e comércios, gerando bilhões de receita para a Economia; mais na página 02 

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1320
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1319
http://www.abip.org.br/site/as-maquininhas-de-cartao-ideais-para-as-padarias-e-confeitarias/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
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PRODUTOS E EMPRESAS
Mercado 2019: o que acon-
teceu até aqui?
O setor de alimentação fora do lar é muito importante 
para a economia brasileira. A área gera bilhões e bilhões 
de reais anuais, alavancando indústrias e comércios do 
setor. Só no ano passado, o food service movimentou 
R$ 205 bilhões, de acordo com uma pesquisa realizada 
pela GS&NPD para o Instituto Foodservice Brasil (IFB) 
em fevereiro deste ano.

LEIA MAIS 

Descubra como aumentar as 
vendas de sua padaria

LEIA MAIS

Impostos: cinco erros que 
você pode evitar com pla-
nejamento tributário
LEIA MAIS

Franquias em pequenas ci-
dades: a receita do Bob’s 
para crescer
A rede de fast food reduziu os custos de abertura de 
franquias e mudou a política para entrar em cidades 
menores, em mercados ainda não alcançados por 
McDonald’s e Burger King.

LEIA MAIS

Descubra os segredos para 
negociar bem e não cometer 
nenhum erro
LEIA MAIS

Como encantar seu cliente e 
trazê-lo sempre de voltar ao 
seu negócio
LEIA MAIS

As padarias e suas multifun-
ções para os clientes

LEIA MAIS

Tendências do varejo chinês: 
os negócios que desafiam 
até a Starbucks
LEIA MAIS

http://www.foodservicenews.com.br/mercado-2019-o-que-aconteceu-ate-aqui/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/descubra-aqui-como-aumentar-as-vendas-em-sua-padaria/
https://administradores.com.br/noticias/impostos-cinco-erros-que-voce-pode-evitar-com-planejamento-tributario
https://portalnovarejo.com.br/2019/08/franquias-pequenas-cidades-receita-bobs-crescer/
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2019/07/os-segredos-para-voce-negociar-bem.html
https://revistapegn.globo.com/We-Are-Omie/noticia/2019/06/como-encantar-seu-cliente-e-traze-lo-sempre-de-volta.html
https://tribunadepetropolis.com.br/as-padarias-e-suas-multifuncoes-catarina-maul
https://portalnovarejo.com.br/2019/08/tendencias-varejo-chines/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Os 6 tipos de pudim que não 
podem faltar em sua padaria
Para começar a variar a seleção de doces na sua vitri-
ne, pudins são uma escolha inteligente. Confira agora 6 
tipos de pudim mais indicados para encantar sua clien-
tela. O pudim é uma receita fácil de fazer, que requer 
poucos ingredientes e baixo investimento. E mesmo 
com tão pouco, essa é uma das sobremesas preferi-
das dos brasileiros, pois lembra a infância e os mimos 
de mães e avós. Uma ótima dica para as vendas!

LEIA MAIS

Por: Prática

Da pesagem dos ingredientes à embalagem do produ-
to pronto, muita coisa mudou no processo da panifica-
ção nas últimas décadas. 

LEIA MAIS

7 frases que nunca devem 
ser ditas durante uma venda
Vender é uma arte e só quem a domina obtém bons 
resultados.  Para fazer com que um cliente compre um 
produto ou serviço é preciso atrair seu interesse, tra-
tá-lo como uma pessoa única e fazer com se envolva 
emocionalmente com o que está sendo oferecido. 

LEIA MAIS

Veja 4 técnicas de vendas para 
tornar seu garçom um excelente 
vendedor
Por: Nova Safra

LEIA MAIS

Qual a diferença de um bom 
equipamento nos processos de 
fabricação?

Como figura importante para a rentabilidade do local, 
ele precisa aliar seu talento pessoal a estratégias de um 
bom treinamento com as técnicas de vendas..

https://blog.novasafra.com.br/2019/08/07/descubra-6-tipos-de-pudim-que-nao-podem-faltar-na-sua-padaria/
http://blog.praticabr.com/qual-o-diferencial-de-um-bom-equipamento-no-processo-da-panificacao/
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2018/08/7-frases-que-nunca-devem-ser-ditas-durante-uma-venda.html
https://blog.novasafra.com.br/2019/08/07/veja-4-tecnicas-de-vendas-para-tornar-seu-garcom-excelente-vendedor/
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EMPREENDEDORISMO

5 perfis de funcionários que 
devem ser evitados em sua 
empresa
Quem faz intriga, mantém-se na zona de conforto ou 
tira o corpo fora quando o time mais precisa dele dá 
indícios de falta de profissionalismo e compromete os 
resultados. Identificar esses colaboradores nas orga-
nizações é uma missão delicada. Quando esses perfis 
aparecem, o gestor deve ficar ateno.

LEIA MAIS

3 características fundamen-
tais para tornar-se um bom 
gestor hoje
LEIA MAIS

Descubra o que é o Simples 
Nacional e suas vantagens pa-
ra pequenos empresários
LEIA MAIS

Afinal, vender é talento ou 
ciência? Confira a opinião de 
um especialista comercial
LEIA MAIS

Você está preparado para a 
descentralização de poder? 
Delegar é fundamental
LEIA MAIS

8 passos para abrir o seu pri-
meiro negócio

LEIA MAIS

Você tem uma estratégia para 
fidelizar clientes da padaria?

LEIA MAIS

Atraia mais clientes para a 
sua padaria com essas dicas
Estude as necessidades do seu cliente, o que prefere, 
como prefere, o que constuma consumir, os horários, 
tudo para que a gestão seja a melhor possível. Acre-
dite, uma boa comunicação faz toda diferença! Apos-
te nas mais variadas formas de divulgação e, se for o 
caso, contrate uma equipe de marketing especializada. 
LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2013/06/5-perfis-de-funcionarios-que-devem-ser-evitados.html
https://administradores.com.br/noticias/3-caracteristicas-fundamentais-para-um-bom-gestor
https://blog.contaazul.com/o-que-e-simples-nacional/
https://revistapegn.globo.com/We-Are-Omie/noticia/2019/06/afinal-vender-e-talento-ou-ciencia.html
https://administradores.com.br/artigos/voc%C3%AA-est%C3%A1-preparado-para-a-descentraliza%C3%A7%C3%A3o-de-poder
https://administradores.com.br/noticias/8-passos-para-abrir-o-seu-primeiro-negocio
https://copagaz.com.br/voce-tem-uma-estrategia-para-fidelizar-clientes-da-padaria/
https://prodiadistribuidora.com.br/atraia-mais-clientes-para-a-sua-padaria-com-essas-dicas/

