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Afinal, é melhor ter o próprio 
serviço de delivery ou bom 
mesmo é usar aplicativos?

Nos dias 28 e 29 de agosto, Juiz de Fora vai sediar um 
dos mais importantes eventos empresariais de Minas 
Gerais, o 18º Super Encontro Varejista (Sevar). Mais uma 
vez, o panificador será parte do público-alvo do evento. 

LEIA MAIS

29 anos de mercado, um ótimo ponto comercial e uma 
referência na venda de chopp em Cruzeiro, região nobre 
da grande São Paulo. A Pães e Doces Vila Rica, gerida 
pelo empresário José Cláudio Ribeiro, foi destaque nos 
anos 2.000 ao conquistar o Selo Ouro do Propan. 

LEIA MAIS

Cases de Sucesso: Pães e Do-
ces Vila Rica: paixão por pada-
ria que passa de pai para filho

Agenda: Juiz de Fora será pal-
co do maior evento do varejo 
na Zona da Mata

Diretor técnico do Sebrae, Bruno Quick, ressalta prós e 
contras. Plataformas como iFood e Rappi fazem gestão 
da frota e de funcionários próprios, mas cobram taxas e 
podem distanciar marca do cliente.

LEIA MAIS

Assinatura Metodologia Propan traz conteúdo
exclusivo com vídeos de Márcio Rodrigues 
A Metodologia Propan já capacitou mais de 12 mil empresas de alimentação, panificação e 
confeitaria em todo o país. Agora, já é possível acessar esse conteúdo na palma da mão e 
conferir vídeos novos a cada semana sobre os principais assuntos do Setor!   LEIA MAIS

O desafio do crescimento sustentável – como ter lucro com uma 
padaria e rentabilizar o negócio no setor de forma mais efetiva? 
A falta de planejamento é um dos principais fatores que leva parte das pequenas empresas de panificação a 

encerrar suas atividades; veja de forma técnica como driblar os obstáculos e crescer. Mais na página 03 

http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1124
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1322
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/compare-pros-e-contras-de-ter-servico-proprio-de-delivery-ou-usar-aplicativos/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
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PRODUTOS E EMPRESAS
Forno de Minas investe para 
elevar a produção e acelerar 
as exportações
Líder nacional em um negócio que tem a cara da 
gastronomia mineira, a Forno de Minas, fabricante de 
pães de queijo congelados, iniciou este ano um plano de 
investimento de cerca de  R$ 60 milhões para ampliar 
a sua capacidade de produção e armazenagem na sua 
fábrica em Contagem, na região metropolitana de BH. 
LEIA MAIS 

Walmart muda de nome no 
Brasil e terá foco no atacarejo

LEIA MAIS

Na Argentina: comercializa-
ção da safra 2019/20 atinge 
3,1 mi de toneladas
LEIA MAIS

Qual o comportamento do 
consumidor na jornada de 
compras?
O Google realizou um mapeamento entre conexões de 
buscas na WEB durante o processo de compra e reve-
lou quais são as informações e canais procurados pelo 
consumidor. 

LEIA MAIS

O futuro das varejistas como 
empresas de mídia: moneti-
zando o conhecimento
LEIA MAIS

Abitrigo informa: São Paulo 
estima produção de 220 mil 
tonelas de trigo
LEIA MAIS

Feira realizada nos EUA ex-
pande opções para o setor

LEIA MAIS

Cliente oculto: o que é e 
como aplicar para colocar-
se no lugar do consumidor
LEIA MAIS

http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=1112
https://portalnovarejo.com.br/2019/08/walmart-muda-de-nome-no-brasil-e-tera-foco-no-atacarejo/
http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=OTUz
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=MzY4OQ==
https://portalnovarejo.com.br/2019/08/futuro-empresas-varejo-midia/
http://www.abitrigo.com.br/noticia-detalhe.php?c=OTU2
http://blog.praticabr.com/nra-show-2019-conheca-as-principais-tendencias-de-food-service/
https://blog.rcky.com.br/cliente-oculto/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

O Amazonas no prato: gastro-
nomia típica do estado brasilei-
ro se expande pelo país
Considerada exótica e conservadora – sem quase ne-
nhuma influência de colonizadores – a gastronomia 
amazônica gera lucros relevantes às empresas e em-
preendedores que investem em ofertar a rica culinária 
do estado no mercado de alimentação. Localizado no 
norte do país, o Amazonas tem vastas opções de co-
midas, tais como tapioca, uma opção para as padarias.

LEIA MAIS

Por: ITPC

A falta de planejamento é um dos principais fatores 
que leva parte das pequenas empresas de panificação 
a encerrar suas atividades. Saiba como proceder.

LEIA MAIS

Três tipos de embalagens 
mais usados para delivery 
de alimentos
Os serviços de entrega estão cada vez mais populares 
e a entrega com toda sua praticidade satisfaz o cliente 
também pela experiência visual, assim, a embalagem 
precisa ser funcional e oferecer uma boa experiência 
para o cliente.

LEIA MAIS

Isolamento, identificação e se-
leção de leveduras e bactérias 
para panificação natural
Por: Massa Madre

LEIA MAIS

O desafio do crescimento sus-
tentável – como ter lucro com 
uma padaria?

Fermentos compostos da mesma espécie podem pro-
duzir diferentes sabores. Veja a pesquisa realizada por 
um laborátorio da Universidade de Caxias do Sul.

http://www.foodservicenews.com.br/servicos-o-amazonas-no-prato/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1321
https://prodiadistribuidora.com.br/3-tipos-de-embalagens-mais-usados-para-delivery-de-alimentos/
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/isolamento-identificacao-e-selecao-de-leveduras-e-bacterias-para-panificacao-natural/


CLIPPING 12/08/2019 a 16/08/2019

EMPREENDEDORISMO

Glossário de termos para 
quem quer se aventurar no 
empreendedorismo
Você sabe o que quer dizer “empresa aceleradora”? 
E o termo “incubadora”? O Estado reuniu 16 termos 
que todo empreendedor precisa entender. Milhares de 
brasileiros arriscam-se em um novo negócio e, assim 
como outros segmentos do mercado, o universo do 
empreendedorismo conta com seus próprios jargões. 

LEIA MAIS

Como utilizar as redes sociais 
para impulsionar as vendas do 
seu negócio
LEIA MAIS

Casal empreendedor usa arte 
da fermentação para produzir 
alimentos mais saudáveis
LEIA MAIS

5 livros de Administração e 
Marketing essenciais para 
os estudos
LEIA MAIS

Quando ser perfeccionista 
torna-se uma barreira para o 
crescimento
LEIA MAIS

MEI: entenda quais são os 
benefícios e obrigações

LEIA MAIS

Quais tipos de pensamento 
têm quem empreende bem

LEIA MAIS

Do inferno ao céu: ela que-
brou e se reinventou como 
uma chef mais completa
No processo de auto-reinvenção, a chef destacou 
pontos importantes para o aprendizado pessoal: ad-
mita os erros; saiba perdoar; você tem que mudar; seja 
grato e ame mais.

LEIA MAIS

https://pme.estadao.com.br/noticias/geral,glossario-de-termos-para-quem-quer-se-aventurar-no-empreendedorismo,70002651007
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/como-utilizar-as-redes-sociais-para-impulsionar-as-vendas-do-seu-negocio/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/pao-saudavel-dedicacao-e-inovacao-conheca-a-slow-bakery/
https://administradores.com.br/noticias/5-livros-de-administracao-e-marketing-essenciais-para-os-estudos
https://administradores.com.br/noticias/quando-o-perfeccionismo-se-torna-uma-barreira-para-o-crescimento
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=MzY4NA==
https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2015/03/4-coisas-que-os-ricos-nao-falam-e-voce-tambem-nao-deveria.html
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/do-inferno-ao-ceu-mara-alcamim-mostra-como-quebrou-e-se-reinventou-como-uma-chef-mais-completa/

