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As padarias artesanais es-
tão fazendo o maior sucesso

Tradicional quitute mineiro, o pão de queijo tem ganha-
do  cada vez mais espaço no Brasil e no mundo. Quando 
colocado em posição de destaque, ele pode elevar as 
vendas de uma padaria e fidelizar clientes.

LEIA MAIS

A procura por produtos com valor calórico reduzido tem 
crescido. Isso decorre do interesse do consumidor por 
produtos relacionados a dietas de controle de peso e a 
crescente preferência por itens benéficos à saúde. Essa 
é uma oportunidade de crescimento para as padarias. 

LEIA MAIS

Artigos Técnicos: Pães Fun-
cionais: uma oportunidade de 
crescimento para as padarias

Pão de queijo é o segundo 
produto mais vendido nas pa-
darias do Brasil

Confira uma lista com marcas que optaram por resga-
tar a origem do pão e ganharam a atenção do público. 
Com um conceito voltado para as bases mais tradicio-
nais, essas empresas encontraram um caminho para o 
crescimento e agradam cada vez mais.

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

Dia do Cliente 2019: governo convoca o mercado a esten-
der ofertas entre 6 e 15 de setembro para aquecer o varejo      
No período do Dia do Cliente, ofertas relevantes, preços competitivos e boas condições de entrega são fatores 

decisivos para as pessoas escolherem uma determinada marca. Você está preparado? Mais na página 02 

https://recordtv.r7.com/fala-brasil/videos/pao-de-queijo-e-o-segundo-produto-mais-vendido-nas-padarias-do-brasil-24082019
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1323
https://gq.globo.com/Prazeres/Gastronomia/noticia/2019/08/padarias-artesanais-estao-fazendo-o-maior-sucesso.html
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
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PRODUTOS E EMPRESAS
Sebrae reúne dicas para o 
acesso ao crédito
Buscar ou precisar de crédito costuma ser um assunto 
delicado para os empreendedores. Segundo o analista 
de Capitalização e Serviços Financeiros do Sebrae, 
Alexandre Guerra, é necessário refletir sobre dois 
pontos importantes: “é bom quando conseguimos 
obtê-lo, mas o ideal é não precisar dele”.

LEIA MAIS 

Estratégias para aumentar a 
margem de lucro das padarias

LEIA MAIS

“Mesmo sem e-commerce, 
toda empresa está na inter-
net”, afirma IBEVAR
LEIA MAIS

Conheça as 10 maiores va-
rejistas do Brasil em fatu-
ramento
A  quinta edição do estudo “300 Maiores Empresas do 
Varejo Brasileiro” mostrou que mais de 120 varejistas 
do Brasil têm faturamento acima de R$ 1 milhão. Ou-
tras 39 contam com mais de 10 mil colaboradores e 17 
têm mais de mil lojas em funcionamento.

LEIA MAIS

Mais de 80% dos varejistas 
pretendem usar apps como 
meios de pagamento
LEIA MAIS

Novidades na Economia do 
Brasil: Bancos vão poder 
abrir aos sábados
LEIA MAIS

O modelo de cobrança digital 
da Coca-Cola no Nordeste

LEIA MAIS

Entrevista: Fortalecimento, 
diferenciação e boas experi-
ências para os clientes
LEIA MAIS

http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-reune-dicas-para-o-acesso-a-credito,ea8a1b38af0bc610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/entenda-estrategias-para-aumentar-a-margem-de-lucro-de-sua-padaria/
https://newtrade.com.br/varejo/mesmo-sem-e-commerce-toda-empresa-esta-na-internet-afirma-executiva-do-ibevar/
https://portalnovarejo.com.br/2019/08/10-maiores-varejistas-brasil/
https://newtrade.com.br/tecnologia/mais-de-80-dos-varejistas-pretendem-usar-apps-e-qr-codes-como-meios-de-pagamento/
https://newtrade.com.br/economia/bancos-vao-poder-abrir-aos-sabados/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/08/20/modelo-cobranca-coca-nordeste/
http://www.foodservicenews.com.br/entrevista-fortalecimento-diferenciacao-e-boas-experiencias-para-os-clientes/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Produtos saudáveis estão mais 
presentes na cesta de compras
Se até pouco tempo eles eram considerados uma ten-
dência, hoje já se tornaram hábitos de consumo. Cada 
vez mais presentes na cesta de compras do shopper 
brasileiro, os alimentos saudáveis e funcionais vem ga-
nhando mais espaço no atacado e no varejo. E a razão 
para todo esse sucesso é a preocupação das pessoas 
com a saúde e com o que ingerem. A adoção de um es-
tilo de vida mais saudável está se refletindo nas esco-
lhas que o consumidor faz na frente da gôndola.

LEIA MAIS

Por: Prática

Se utilizada com volume e temperatura incorretos, a 
umidificação pode comprometer tanto a qualidade 
quanto a produtividade em sua padaria. 

LEIA MAIS

Tranforme reclamação em 
oportunidade: lide melhor 
com os clientes
Todo empreendimento tem como objetivo servir bem 
seus clientes, e quando nos debruçamos sobre empre-
sas do ramo de alimentação e bebidas, a satisfação des-
ses clientes ocupa um lugar de destaque ainda maior.

LEIA MAIS

Público novo à vista: consumi-
dor 60+ sente falta de alimentos 
específicos para idade no país
Por: Newtrade

LEIA MAIS

Resfriadores de água: qual sua 
importância no processo de 
fabricação de pães

Recentemente, a Rede Globo apresentou uma pesqui-
sa sobre longevidade que mostra consumidores idosos 
cada vez mais ativos, exigentes e conectados.

https://newtrade.com.br/varejo/produtos-saudaveis-estao-mais-presentes-na-cesta-de-compras/
http://blog.praticabr.com/resfriadores-de-agua-qual-sua-importancia-no-processo-de-fabricacao-de-paes/
https://blog.novasafra.com.br/2017/12/27/como-lidar-com-reclamacoes-dos-clientes/
https://newtrade.com.br/varejo/consumidor-60-sente-falta-de-alimentos-especificos-para-idade/
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EMPREENDEDORISMO

Estas sacadas de Bernardi-
nho são verdadeiras aulas de 
liderança
O que esportes e negócios têm em comum? Nos dois 
mundos você tem de entregar resultados e depen-
de de pessoas. No caso do vôlei, só trabalhamos com 
gente. Não há produto nem serviço, só pessoas. Mas 
uma empresa também precisa de time, de gente com-
prometida — os chamados atletas corporativos.

LEIA MAIS

Pequenos negócios: burocra-
cia dificulta acesso ao merca-
do externo
LEIA MAIS

Guia apresenta “bússola do 
futuro” para empreendedores 
dos próximos anos
LEIA MAIS

Pequenos negócios criaram, 
em julho, 95% das vagas de 
trabalho de todo o país
LEIA MAIS

Franquias baratas: oportuni-
dade ou armadilha para quem 
vai abrir um negócio?
LEIA MAIS

Franquias: confira um passo 
a passo para abrir uma

LEIA MAIS

Como conseguir mais segui-
dores da marca no Instagram

LEIA MAIS

15 frases que fazem as pes-
soas desconfiarem de você 
nos negócios
Não há segredo: mentir não é uma boa ideia. Tanto na 
vida pessoal quanto nos negócios, omitir a verdade 
não costuma dar certo. No entanto, ser honesto nem 
sempre é suficiente para transmitir confiança.

LEIA MAIS

https://newtrade.com.br/carreira/estas-sacadas-de-bernardinho-sao-verdadeiras-aulas-de-lideranca/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-burocracia-dificulta-acesso-ao-mercado-externo,4f9152d895abc610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/fim-dos-smartphones-e-robos-domesticados-guia-apresenta-bussola-do-futuro-para-empreendedores,bf8ad9119bbac610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-criaram-em-julho-95-das-vagas-de-trabalho-de-todo-o-pais,98a75f2e2bebc610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://administradores.com.br/noticias/franquias-baratas-oportunidade-ou-armadilha
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2019/08/franquia-confira-um-passo-passo-para-abrir-negocio.html
http://datamais.com.br/como-conseguir-mais-seguidores-no-instagram-de-forma-rapida-e-facil/
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2017/03/15-frases-que-fazem-pessoas-desconfiarem-de-voce.html

