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Qual é a melhor forma de co-
brar seu cliente corporativo?

Completando neste mês um total de 9 unidades, a Rede 
de Padarias Monza encontra-se no ranking das maiores 
marcas da panificação de todo Brasil. Com um perfil co-
rajoso e desafiador, a Monza é uma referência hoje nos  
Shopping Praia da Costa e Shopping Vitória.

LEIA MAIS

Esta forma de produzir e vender pães caiu no gosto dos 
brasileiros e cresceu uma média de 2,9% nos últimos 
quatro anos, segundo a Associação Brasileira da Indús-
tria de Panificação e Confeitaria (ABIP).

LEIA MAIS

Como as Micropadarias ar-
tesanais se espalharam pe-
las capitais brasileiras

Cases de Sucesso: Monza, 
uma gigante da panificação 
no Espírito Santo

A Azulis separou algumas dicas de ouro para quem ven-
de para outras empresas. Com opções de pagamento, 
é comum considerar qual é a melhor maneira de cobrar 
aquela empresa que solicitou uma grande encomenda. 
Para escolher corretamente, você precisa levar em con-
ta alguns pontos decisivos. Confira!

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

O Clipping da Panificação e Confeitaria chegou à Edição 
n°250! Veja todos os destaques da semana de aniversário!     
Novidades, expectativas do varejo para o fim do ano, conteúdo técnico, um case de sucesso especial para  Setor e 

as novas oportunidades para quem planeja empreender! Confira tudo na Edição Especial de Aniversário!

http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1326
https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/micropadarias-se-espalham-pelo-brasil/
http://www.abip.org.br/site/qual-e-a-melhor-forma-de-cobrar-seu-cliente-corporativo/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
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PRODUTOS E EMPRESAS
Banco Central está desen-
volvendo sistema de paga-
mentos instantâneos
A previsão é que a plataforma seja lançada em novembro 
de 2020. O trabalho prevê um sistema que substitui os 
famosos TED e DOC. O objetivo do BACEN é extinguir os 
dois sistemas de transação bancária em uso hoje, que 
têm custos altos e compensação lenta. 

LEIA MAIS 

Casa Bonomi é eleita a melhor 
padaria de BH pela Veja

LEIA MAIS

Brasiliense se inspira na 
França para abrir a padaria 
Merci Bakehouse
LEIA MAIS

Comércio vê fim de ano mais 
promissor em 2019
Animado, o varejo já começa a apostar alto nas ven-
das da alta temporada e planeja voos maiores. Para se 
preparar, vale realizar uma pesquisa de mercado, apre-
sentar novidades e sair na frente da concorrência. Fi-
que atento às tendências do consumidor e comece a 
preparar a decoração.

LEIA MAIS

Geração de empregos pelos 
pequenos negócios revela o 
melhor agosto em cinco anos
LEIA MAIS

Alerta às empresas: Con-
ceito do Fator R Aplicado ao 
Simples Nacional
LEIA MAIS

Alta do preço do pão pode 
anunciar mudanças climáticas

LEIA MAIS

Empresas de fidelidade no 
Brasil faturam R$ 3,7 bilhões 
a partir de programas
LEIA MAIS

https://portalnovarejo.com.br/2019/09/banco-central-pagamentos-instantaneos/
https://veja.abril.com.br/gastronomia/casa-bonomi-e-eleita-a-melhor-padaria-por-veja-comer-beber-bh-2019/
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/brasiliense-se-inspira-na-franca-para-abrir-a-padaria-merci-bakehouse
https://oparana.com.br/noticia/vendas-reagem-comercio-ve-fim-de-ano-mais-promissor/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/geracao-de-empregos-pelos-pequenos-negocios-revela-melhor-agosto-em-cinco-anos,0110b11fbef6d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.contabeis.com.br/artigos/5687/conceito-do-fator-r-aplicado-ao-simples-nacional/
https://moneytimes.com.br/alta-do-preco-do-pao-pode-ser-prenuncio-das-mudancas-climaticas/
https://portalnovarejo.com.br/2019/09/empresas-fidelidade-mercado-brasileiro/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Entenda as diferenças entre 
cacau alcalino e cacau natural
O brasileiro ama chocolate, e em grande parte do mix 
ele aparece como uma das opções de sabor em bolos, 
tortas, doces e etc. Como muitas pessoas optam por 
alimentos feitos com o cacau em pó, mais saudável e 
benéfico, vale tirar algumas dúvidas, pois ele também 
tem se tornado um dos queridinhos dos confeiteiros e 
cozinheiros, mas você sabe como escolher entre o ca-
cau alcalino e cacau natural? 

LEIA MAIS

Por: ITPC

Gerenciar significa planejar o trabalho, executá-lo, ve-
rificar se há erros e fazer correções. Implica em conhe-
cer as ações e/ou causas para atingir objetivos.

LEIA MAIS

Cores para o food service: 
como elas podem aumentar 
suas vendas?
Não importa se você abriu o seu negócio há muitos anos 
ou na semana passada: o segredo é conquistar o pala-
dar dos seus clientes, concorda? Garantir uma clientela 
fiel no food service pode ser um desafio menos compli-
cado se você conhecer a psicologia das cores.

LEIA MAIS

Como montar uma cozinha de 
restaurante e ganhar muito 
mais eficiência
Por: Prática

LEIA MAIS

Estratégia de Gerenciamento: 
uma ferramenta poderosa para 
a gestão da sua empresa

Ao começar a montar a planta ou até o layout de uma 
cozinha, é preciso pensar em todo fluxo de trabalho, e 
isso desde a etapa de recebimento das mercadorias.

https://blog.novasafra.com.br/2019/09/26/entenda-as-diferencas-entre-cacau-alcalino-e-cacau-natural/
http://institutoitpc.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Artigo-t%C3%A9cnico-15-Estrat%C3%A9gia-de-Gerenciamento.pdf
https://www.casamagalhaes.com.br/blog/bares-e-restaurantes/psicologia-das-cores-para-restaurantes/
http://blog.praticabr.com/como-montar-uma-cozinha-de-restaurante/
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EMPREENDEDORISMO

Como criar a pizzaria perfeita 
e encantar os clientes
Pizza é uma das paixões dos brasileiros, e hoje com-
põem o mix de produtos de muitas padarias. Até por 
isso, vender as “redondas” é uma escolha comum en-
tre os empreendedores. O mercado é concorrido, mas 
tem oportunidades trazidas pela tecnologia: o surgi-
mento dos aplicativos de delivery aumentou a deman-
da e facilita a entrega.

LEIA MAIS

3 passos para começar um 
negócio lucrativo de R$ 1 
milhão em uma semana
LEIA MAIS

7 desafios que as empresas 
enfrentam ao inovar hoje no 
Brasil
LEIA MAIS

Conheça as 9 características 
das pessoas altamente resi-
lientes no mercado
LEIA MAIS

Como o Giraffas se reinven-
tou para faturar R$ 500 
milhões e bater recordes
LEIA MAIS

Como ser um MEI de suces-
so com bolos

LEIA MAIS

Semana Global do Empreen-
dedorismo terá data marcada

LEIA MAIS

FS Chef: “Profissão de en-
trega”
Morador de São Paulo, o chef André Mifano,  é um dos 
mentores do The Taste Brasil, programa exibido pel 
GNT. Em entrevista, o chef conta que o objetivo do seu 
restaurante é servir comida de altíssima qualidade, a 
preços justos e dentro da proposta de compartilhar.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Feira-do-Empreendedor-SP/noticia/2019/09/como-criar-pizzaria-perfeita-e-encantar-os-clientes.html
https://revistapegn.globo.com/Colunistas/Igor-Tasic/noticia/2016/03/3-passos-para-comecar-um-negocio-de-r-1-milhao-em-uma-semana.html
https://administradores.com.br/noticias/7-desafios-que-as-empresas-enfrentam-ao-inovar
https://www.contabeis.com.br/artigos/5684/conheca-as-9-caracteristicas-das-pessoas-altamente-resilientes/
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/09/como-o-giraffas-se-reinventou-para-faturar-r-500-milhoes.html
https://revistapegn.globo.com/Feira-do-Empreendedor-SP/noticia/2019/09/como-ser-um-mei-de-sucesso-com-bolos-festas-e-artesanato.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/semana-global-do-empreendedorismo-deve-entrar-no-calendario-nacional,4b7dce4ac7e6d610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.foodservicenews.com.br/fs-chef-profissao-de-entrega/

