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Tradicional no Brasil, e principalmente em Minas Gerais, 
o pão de queijo acabou sendo eleito um dos melhores. 
Ao citar o pão de queijo brasileiro, a CNN explica que até 
mesmo grupos indígenas do continente Sul-America-
no já encontraram uma maneira de transformar a raiz da 
mandioca em matéria para uma nova versão.

LEIA MAIS

CNN elege pão de queijo como 
um dos 50 melhores pães de 
todo o mundo

             Assinatura Metodologia Propan: faça parte de
um novo modelo de gestão ao seu alcance

Quer ter acesso exclusivo a vídeo-aulas com Márcio Rodrigues contando tudo sobre os principais Indicadores 
do Setor, Estratégias de Negócio, Alavancagem de Vendas e os novos rumos do mercado? Não perca mais tem-
po, saia na frente da concorrência e seja você também um assinante Metodologia Propan   LEIA MAIS

Balanço SuperMinas Food Show 2019: Amipão prevê ge-
ração de R$ 2 Bilhões em negócios para todo o Setor   

Consumidor busca por vare-
jo com marcas mais sus-
tentáveis, diz estudo
No Brasil, 76% dos consumidores esperam que as mar-
cas sejam comprometidas ecologicamente, outros 28% 
acham que elas têm a obrigação moral de respeitar o 
meio ambiente. Onde sua empresa está?

LEIA MAIS

Otimize o mix de produtos 
com redução de custos e au- 
mento da produtividade
Empresários e suas lideranças precisam estar aten-
tos ao desempenho dos produtos, sua absorção pelos 
clientes, as rupturas geradas e o faturamento gerado 
por cada produto.

LEIA MAIS

De acordo com o presidente da Amipão, Vinícius Dantas, a realização do evento oficial para o lançamento de ten-
dências de panificação e supermercadista é uma frente de valorização. Mais sobre o tema na página 02

https://www.otempo.com.br/mundo/cnn-elege-pao-de-queijo-como-um-dos-50-melhores-paes-do-mundo-1.2249848
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/consumidor-busca-por-varejos-sustentaveis/
http://institutoitpc.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Mix-de-Produtos-Metodologia-Propan-2019-1.pdf
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Super Minas: Amipão prevê 
geração de R$ 2 Bilhões em 
negócios para todo o Setor
A Amipão – entidade composta pelo Sindicato das 
Indústrias de Panificação do Estado de Minas Gerais 
(SIP) e pela Associação Mineira da Indústria de Pani-
ficação (Amip) – comemorou os resultados no segundo 
maior evento supermercadista e panificador do País.

LEIA MAIS 

Pagamentos via celular já são 
realidade de 17% dos clientes

LEIA MAIS

Sequestro de estoque: saiba 
o que é e como se prevenir 
contra trapaças
LEIA MAIS

Setor: Padarias têm inves-
tido em variedade para ele-
var competitividade
Há pouco mais de 10 anos, pela exigência do mercado 
e algumas cobranças diretamente feitas por clientes, 
a maioria dos 1,2 mil estabelecimentos do Ceará bus-
cou se reinventar com venda de sopas, bolos, massas 
e uma vasta oferta de serviços.

LEIA MAIS

Estados do Sul consomem 
quase um quinto de todo o pão 
industrializado do país
LEIA MAIS

Aumente seu conhecimento: 
imposto de Renda, saiba 
quais as regras para o MEI
LEIA MAIS

Estratégias para uma logística 
de distribuição de alimentos

LEIA MAIS

Homens fazem mais com-
pras de supermercado on-
line do que mulheres
LEIA MAIS

http://diariodocomercio.com.br/amipao-preve-geracao-de-r-2-bilhoes-em-negocios/
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/pagamentos-contactless-celular/
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/sequestro-de-estoque-saiba-o-que-e-e-como-se-previnir/
https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/negocios/padarias-tem-investido-em-variedade-para-elevar-competitividade-1.2162240
https://www.bemparana.com.br/noticia/estados-do-sul-consomem-quase-um-quinto-de-todo-o-pao-industrializado-do-pais#.Xanh9pJKiM8
https://administradores.com.br/noticias/imposto-de-renda-quais-s%C3%A3o-as-regras-para-o-mei
http://blog.praticabr.com/5-passos-para-fazer-uma-logistica-de-distribuicao-de-alimentos/
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/homens-mais-compras-supermercado-online/
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ECONOMIA

Produção de pães franceses, 
quais são suas etapas
Os principais produtos da panificação estão presentes 
no cotidiano dos brasileiros, mas poucos sabem como 
é feita a produção de pães. Trata-se de um processo 
longo, com etapas bem-definidas e importantes para a 
garantia da qualidade do produto final. Portanto, é preci-
so ter paciência e disciplina para obter bons resultados.  
Para padarias e panificadoras em geral, o auxílio de equi-
pamentos especializados é fundamental.

LEIA MAIS

Por: Masse Madre

Produtos light e saudáveis; Autoatendimento; Preocu-
pação com a origem dos alimentos; Pratos customiza-
dos e fabricação artesanal. Vale investir nesses itens.

LEIA MAIS

Seu negócio em dia com a 
vigilância sanitária
Para comercializar e lidar com alimentos, todo negócio 
precisa seguir regras que buscam garantir a segurança 
da saúde e da integridade física dos consumidores. As-
sim, estar por dentro das normas da fiscalização sani-
tária é um pré-requisito para o funcionamento legal do 
empreendimento.

LEIA MAIS

Pão francês: conheça curio-
sidades do alimento sagrado 
de cada dia!
Por: ABIP

LEIA MAIS

Alimentação fora de casa: veja 
os novos desejos dos brasilei-
ros mais exigentes hoje 

Considerando que são vendidos 1,7 milhões de tonela-
das de pão ao ano, quantos desses você já comeu só 
este ano? A gente aqui já perdeu as contas....

http://blog.praticabr.com/producao-de-paes-franceses-quais-sao-as-principais-etapas/
https://massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/alimentacao-fora-de-casa-2019-8-tendencias-para-seu-negocio/
https://blog.novasafra.com.br/2019/09/09/4-dicas-para-seu-negocio-ficar-em-dia-com-a-vigilancia-sanitaria/
https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/ep/meu-pao-frances/noticia/pao-frances-conheca-curiosidades-do-alimento-de-cada-dia.ghtml
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EMPREENDEDORISMO

‘Sou muito mais feliz agora’, 
diz ex-deputado que largou 
a política para fazer pão
De empresário milionário a deputado federal, herdei-
ro de uma grande empreiteira (a CR Almeida) e agora 
padeiro. Muita gente pode achar estranho alguém sair 
dos corredores do poder para vender pão e viver em 
uma cozinha, mas foi exatamente o que Marcelo Al-
meida fez ao largar a política.

LEIA MAIS

Os dados dos clientes va-
zaram? Saiba como resolver 
sem muitos transtornos
LEIA MAIS

O desafio do século: conquistar 
a confiança e estar ao lado do 
cliente hoje no mercado
LEIA MAIS

Milhares de pessoas partici-
pam da Feira do Empreende-
dor, em BH
LEIA MAIS

O sucesso nas vendas de-
pende do bom atendimento 
em sua empresa
LEIA MAIS

Empresários fazem sucesso 
com tradicional doce francês

LEIA MAIS

Inove: Conheça um premiado 
restaurante paulistano

LEIA MAIS

Como grandes empresas es-
colheram seus nomes?
Estudo, brincadeira ou acaso? Conheça as histórias por 
trás das nomenclaturas de grandes marcas nacionais 
e internacionais. Escolher um simples termo que car-
regue toda a cultura da marca, de modo simples, curto, 
memorável e, pior: que não tenha sido usado anterior-
mente, pode acabar se tornando uma epopeia.

LEIA MAIS

https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/sou-muito-mais-feliz-agora-diz-ex-deputado-que-largou-a-politica-para-fazer-pao/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/16/dados-clientes-vazaram-como-resolver/
https://administradores.com.br/noticias/o-desafio-do-s%C3%A9culo-conquistar-a-confian%C3%A7a-e-estar-ao-lado-do-cliente
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/milhares-de-pessoas-participam-da-feira-do-empreendedor-em-bh,708cac7aaeadd610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-sucesso-nas-vendas-depende-de-bom-atendimento,28e3438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/10/eles-fazem-sucesso-com-um-sanduiche-feito-de-sorvete-e-um-tradicional-doce-frances.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/10/conheca-o-restaurante-paulistano-de-comida-coreana-que-conquistou-o-guia-michelin.html
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/15/como-grandes-empresas-escolheram-nomes/

