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Sebrae aproxima padarias e 
startups e gera negócios

A Azulis criou um canal com conteúdo semanal para te 
ajudar a vencer as barreiras do dia a dia e a fazer seu ne-
gócio crescer ainda mais. 

LEIA MAIS

Com três unidades na cidade, a padaria leva o prêmio 
máximo em sua categoria em Encontro Gastrô - O Me-
lhor de BH 2019, pelo segundo ano consecutivo. O se-
gredo é exatamente a tal multiplicação dos pães. “Man-
temos a tradição, mas buscando sempre as tendências. 

LEIA MAIS

Conheça a melhor padaria de 
BH, eleita pela Revista Encon-
tro Gastrô 2019

Azulis traz conteúdo que aju-
da o empreendedor nos de-
safios do negócio

Previsto para se estender até 2020, o processo prevê 
imersão em ecossistema de inovação e panificadoras, 
criação de desafios e soluções, além do aprofunda-
mento de relações comerciais entre participantes dos 
dois setores. 

LEIA MAIS

Assinatura Metodologia Propan: faça parte de
um novo modelo de gestão ao seu alcance
A Metodologia Propan já capacitou mais de 12 mil empresas de alimentação em todo país! Em 
2019, você conta com uma super novidade, a Assinatura exclusiva que conecta o seu negó-
cio às estratégias de suceso que alavancaram milhares de organizações!    LEIA MAIS

Descobrindo o diferencial do seu negócio: criatividade aju-
da padarias a ampliar o faturamento e é nova aposta hoje     
Decoração e investimento em produto carro-chefe são algumas das formas de atrair os clientes. Você está pre-

parado para colocar sua marca em destaque e gerar rentatibilidade? Mais na página 02 

http://www.abip.org.br/site/canal-da-azulis-traz-videos-que-ajudam-o-empreendedor-a-gerir-melhor-o-negocio/
https://www.revistaencontro.com.br/canal/gastro/2019/08/conheca-a-melhor-padaria-de-bh-eleita-pela-encontro-gastro-2019.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/08/padarias-e-startups-se-aproximam-para-inovar-e-gerar-negocios.html
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
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PRODUTOS E EMPRESAS
Criatividade ajuda padarias a 
aumentar o faturamento
Foi-se o tempo em que bastava um bom pão quentinho 
para uma padaria dar certo. O surgimento de diversas 
modalidades, como as redes de padarias, e de outros 
tipos de pães (como os de fermentação natural e sem 
glúten, por exemplo), acirrou a luta por espaço nesse 
mercado tão tradicional.

LEIA MAIS 

7 apps incríveis para quem 
trabalha com confeitaria

LEIA MAIS

Cielo lança aplicativo e ca-
minha na direção de ter banco 
próprio no Brasil
LEIA MAIS

7 Dicas para evitar que o seu 
e-mail caia na caixa de spam
Quando queremos enviar um e-mail marketing para os 
nossos clientes, esses filtros tornam-se um obstácu-
lo, pois na maioria das vezes marcam nossas mensa-
gens como spam. Não há fórmula mágica para evitar 
que sua mensagem vá para caixa de spam, pois cada 
filtro tem sua própria configuração. Por isso, veja 7 di-
cas para diminuir o problema.

LEIA MAIS

Intenção de consumo das 
famílias sobe 1,8% em agosto, 
de acordo com a CNC
LEIA MAIS

Fórum de prevenção de per-
das e eliminação do des-
perdício mostra novos rumos
LEIA MAIS

Feira Internacional de Gastro-
nomia Amazônica vem aí!

LEIA MAIS

Saiba como funciona a lei da 
aprendizagem para trazer 
novos talentos
LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Papo-de-Dono/noticia/2018/09/criatividade-ajuda-padarias-aumentar-o-faturamento.html
http://www.abip.org.br/site/7-apps-incriveis-para-quem-trabalha-com-confeitaria/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/cielo-lanca-aplicativo-e-caminha-na-direcao-de-ter-banco-proprio/
http://www.sucessoemfoco.com.br/evitar-caixa-de-spam/
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=2&clipping=68723
http://www.abras.com.br/clipping.php?area=20&clipping=68610
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/abrasel-realiza-a-3-edicao-da-feira-internacional-de-gastronomia-amazonica-figa/
https://administradores.com.br/noticias/saiba-como-funciona-a-lei-da-aprendizagem
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Segurança do trabalho e ali-
mentação: tudo em pratos lim-
pos com as regras
As Normas Regulamentadoras (NR) são disposições 
complementares ao capitulo V da CLT, consistindo em 
obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por 
empregadores e trabalhadores com o objetivo de ga-
rantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência 
de doenças e acidentes de trabalho.

LEIA MAIS

Por: ITPC

Ele reflete a situação real da empresa e o guia em sua 
tomada de decisões. Com seu acompanhamento é 
possível saber em que pé a empresa está. 

LEIA MAIS

Como montar um mix de 
produtos ideal? Confira es-
sas dicas da Prática!
A escolha acertada do mix de produtos ajuda a fidelizar 
os clientes e contribui para a lucratividade do negócio. 
Montar um portfólio de mercadorias de acordo com a 
demanda e interesse do consumidor requer planeja-
mento e deve ser uma atividade  do plano de negócios.

LEIA MAIS

Porque é tão importante fazer 
o treinamento com a equipe da 
cozinha
Por: Prática

LEIA MAIS

Planejamento Operacional na 
sua empresa: mensuração e  
planejamento dos processos

Preço, ambiente, menu e atendimento: tudo isso está 
conectado ao seu quadro de colaboradores, portanto, 
passa muito pelo treinamento da equipe da cozinha.

https://enit.trabalho.gov.br/portal/index.php/seguranca-e-saude-no-trabalho/sst-menu/sst-normatizacao/sst-nr-portugues?view=default
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1324
http://blog.praticabr.com/como-montar-o-mix-de-produtos-ideal-confira-essas-dicas/
http://blog.praticabr.com/por-que-e-importante-fazer-o-treinamento-da-equipe-da-cozinha/
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EMPREENDEDORISMO

Mercado da alimentação: ve-
ja as principais tendências 
para os próximos anos
Os estilos de vida das pessoas têm impactado de for-
ma positiva no setor de alimentos e gerado muitas 
e diferentes possibilidades de investimentos. Com-
preender o porquê dessa demanda ajuda as empresas 
do setor a traçarem estratégias de negócios mais efi-
cazes no mercado .

LEIA MAIS

Como as fakes news afetam 
sua imagem profissional e 
dizem a seu respeito
LEIA MAIS

Você conhece seu produto? 
Saiba como evitar o fracasso 
nas vendas
LEIA MAIS

A transformação digital pode 
deixar o varejo mais humano 
e moderno
LEIA MAIS

Rio de Janeiro é destaque 
no empreendedorismo e 
aponta evolução do país
LEIA MAIS

Mais de 80% dos brasileiros 
investem em educação

LEIA MAIS

Franquias baratas: estraté-
gias para novos franqueados

LEIA MAIS

Ele deixou negócio da família 
para criar empresa que fatura 
7,5 milhões
Em 1888, a família Neugebauer deixou o sul da Alema-
nha. Chegando aqui, decidiram continuar na confeita-
ria. Foram eles que abriram uma das primeiras fábricas 
de chocolate do país com o próprio sobrenome.

LEIA MAIS

http://blog.praticabr.com/mercado-de-alimentacao-principais-tendencias-para-os-proximos-anos/
https://administradores.com.br/noticias/repercutir-fake-news-pode-prejudicar-a-imagem-profissional
https://administradores.com.br/noticias/profissao-vendedor-conheca-professor-do-novo-curso-do-administradores-que-e-referencia-em-vendas-no-brasil
https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2019/08/transformacao-digital-pode-deixar-o-o-varejo-mais-humano.html
https://www.jb.com.br/economia/2019/08/1014901-rio-de-janeiro-e-destaque-no-empreendedorismo.html
https://administradores.com.br/noticias/mais-de-80-dos-brasileiros-adultos-investem-em-educa%C3%A7%C3%A3o-mostra-pesquisa
https://blog.rcky.com.br/franquias-baratas/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/08/ele-deixou-negocio-da-familia-para-criar-chocolateria-que-fatura-r-75-milhoes.html

