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Alimentação fora de casa: 
um negócio vantajoso para 
as padarias

As legislações que proíbem a distribuição de sacos de 
plástico ultraleves e cuvetes de plástico para pão, frutas 
e legumes no comércio e a venda de louça descartável 
em plástico tiveram alterações no Diário da República.

LEIA MAIS

Com muitas novidades e diferentes sabores, os pane-
tones,  queridinhos das festas de fim de ano, já estão 
disponíveis nas gôndolas de alguns estabelecimentos. 
Para este ano, a expectativa é que a categoria cresça 
5% em faturamento em comparação a 2018, chegando 
a movimentar R$ 735 milhões no período sazonal.

LEIA MAIS

Estimativa: vendas do pane-
tone chegarão a movimentar 
R$ 735 milhões em 2019

Comércio: sacos de plástico 
ultraleves proibidos em 2023

Uma pesquisa realizada pela Fiesp revelou que 80% da 
população brasileira busca se alimentar melhor. Grande 
parte dessas pessoas comem fora de casa, e é aí que 
entra o seu negócio!

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

Fatores positivos impulsionarão vendas de fim de ano: veja 
quais aspectos farão o comércio deslanchar na temporada     
Juros em baixa, inflação controlada e aumento nas concessões de crédito. As expectativas para a reta final de 

2019 já são bastante favoráveis para todo o Setor! Mais sobre o tema na página 02.

https://www.infofranchising.pt/noticias/gestao/comercio-sacos-de-plastico-ultraleves-proibidos-em-2023/
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=Mzc0Mg==
http://blog.praticabr.com/como-oferecer-ao-consumidor-uma-alimentacao-saudavel-fora-de-casa/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
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PRODUTOS E EMPRESAS
Juros, inflação e crédito criam 
ambiente favorável para co-
mércio deslanchar
Três fatores irão dar um empurrão nas vendas de final 
de ano: os juros em baixa, a inflação controlada e o 
aumento nas concessões de crédito. As expectativas 
para os próximos meses já são bastante favoráveis.

LEIA MAIS 

Anvisa define rotulagem de 
alimentos em consulta pública

LEIA MAIS

Armazenar documentos de 
forma  online: veja 5 vanta-
gens em pequenas empresas
LEIA MAIS

Rede Giraffas troca 120 lojas 
de lugar para conseguir vol-
tar a crescer no mercado
Há três anos, a cadeia de fast-food tinha 400 lojas, 
mas muitas estavam em locais de pouco movimen-
to; após longo trabalho de reorganização, neste ano a 
empresa deverá voltar a abrir mais pontos de venda do 
que fechar.

LEIA MAIS

Vendas do varejo têm me-
lhor julho em 6 anos, segundo 
pesquisa do IBGE
LEIA MAIS

MEI: como conseguir crédito 
barato para expandir seu ne-
gócio atual
LEIA MAIS

Google lança site para ajudar 
empresas na Black Friday

LEIA MAIS

Como vender mais no dia 
das crianças em seu negó-
cio em 2019
LEIA MAIS

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/juros-inflacao-credito-comercio-deslanchar/
https://www.abimapi.com.br/noticias-detalhe.php?i=Mzc0MQ==
https://administradores.com.br/noticias/armazenar-documentos-online-veja-5-vantagens-em-pequenas-empresas
https://www.terra.com.br/economia/rede-giraffas-troca-120-lojas-de-lugar-para-conseguir-voltar-a-crescer,455811943ae151717a1a24acdcc3b32672p5a9xt.html
https://www.segs.com.br/mais/economia/192860-vendas-do-varejo-tem-melhor-julho-em-6-anos-mas-manutencao-do-ritmo-ainda-e-duvidosa
https://revistapegn.globo.com/Feira-do-Empreendedor-SP/noticia/2019/09/mei-como-conseguir-credito-barato-para-expandir-seu-negocio.html
https://portalnovarejo.com.br/2019/09/google-site-empresas-black-friday/
https://www.casamagalhaes.com.br/blog/vendas/vender-mais-no-dia-das-criancas/
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ECONOMIA

8 técnicas de neuromarke-
ting para entender a mente
do consumidor hoje
Na busca constante pelo aumento das vendas, não é 
mais suficiente ter boas instalações, uma equipe bem 
treinada e motivada e fazer promoções. Nos dias atuais 
de concorrência acirrada, inclusive pelo comércio ele-
trônico, cada vez mais competitivo, entender como fun-
ciona a cabeça do consumidor se faz necessário e é um 
dos fatores para o sucesso de qualquer negócio. 

LEIA MAIS

Por: ABIP

A produção de pães artesanais está em alta, e as re-
ceitas são bastante variadas, mas têm um ingrediente 
que faz toda a diferença: o fermento natural.

LEIA MAIS

Conheça as 3 empresas mais 
inovadoras do varejo
Quando se pensa em inovação no setor do varejo, de 
quais empresas você se recorda? Durante mais de seis 
meses, o Centro de Inteligência Padrão coletou, analisou 
e classificou as empresas que produzem inovação no 
país. Entre as varejistas, destaque para Magazine Luiza, 
Kopenhagen e Carrefour.

LEIA MAIS

Veja como manter uma equipe 
de cozinha eficiente hoje em 
seu negócio
Por: Prática

LEIA MAIS

Como produzir e cuidar do seu 
próprio fermento natural com 
qualidade?

Segundo dados da Associação Nacional de Restau-
rantes, o setor de alimentação fora do lar apresentou 
expansão, o que indica melhora no segmento.

https://administradores.com.br/noticias/8-t%C3%A9cnicas-de-neuromarketing-para-entender-a-mente-do-consumidor
http://www.abip.org.br/site/como-produzir-e-cuidar-do-seu-fermento-natural/
https://portalnovarejo.com.br/2019/09/empresas-mais-inovadoras-varejo/
http://blog.praticabr.com/saiba-como-montar-uma-equipe-de-cozinha-eficiente/
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EMPREENDEDORISMO

Franquias de alimentação in-
vestem em tecnologia para
delivery
Os novos hábitos do consumidor obrigam as redes tra-
dicionais a reinventarem seus modelos de negócio. O 
consumidor mais digital e conectado impõe um novo 
tipo de atendimento no segmento de alimentação. 
Para atendê-los, as redes tradicionais de franquia rein-
ventam seus modelos atuais.

LEIA MAIS

Força do empresariado: a mis-
são de facilitar o empreen-
dedorismo no Brasil
LEIA MAIS

Governo vai propor legislação 
mais flexível para startups ini-
ciarem atividades
LEIA MAIS

Bill Gates revela a única 
qualidade que sempre in-
vejou no rival Steve Jobs
LEIA MAIS

A arte de acelerar pessoas 
para o sucesso: como evoluir 
de forma definitiva
LEIA MAIS

5 dicas de sucesso para 
quem trabalha com franquia

LEIA MAIS

Porque nunca é tarde para 
começar um negócio

LEIA MAIS

WhatsApp: o que a sua 
empresa ainda precisa saber 
sobre esse canal?
O app surgiu como uma alternativa aos meios de co-
municação tradicionais. Não por acaso, esse meio se 
tornou uma oportunidade para as empresas. 

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/09/franquias-de-alimentacao-investem-em-tecnologia-para-o-delivery.html
http://www.abras.com.br/abras/entidade/palavra-do-presidente/
https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/09/governo-vai-propor-legislacao-mais-flexivel-para-startups.html
https://newtrade.com.br/carreira/bill-gates-revela-a-unica-qualidade-que-sempre-invejou-no-rival-steve-jobs/
https://administradores.com.br/artigos/acelerar-pessoas-para-o-sucesso
https://www.foodservicenews.com.br/5-dicas-de-sucesso-para-pequenos-empreendedores-que-trabalham-com-marcas-globais-e-redes-de-franquias/
https://epocanegocios.globo.com/colunas/Futuro-do-trabalho/noticia/2019/09/nunca-e-tarde-para-comecar-um-negocio-nao-ser-que-voce-comece-algo-mediocre.html
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/08/14/whatsapp-empresa-canal/

