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Está pensando em oferecer pão artesanal em sua pa-
daria? Esse produto, que tem uma história milenar e é 
a base de todas as receitas mais modernas de pães, 
nunca esteve tão em alta. Sua principal característica é 
a fermentação natural da massa.

LEIA MAIS

Cinco vantagens de incorpo-
rar o pão artesanal em sua 
padaria hoje

             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

Aposta da Economia: Bancos apostam em serviços perso-
nalizados para empresas do Setor de food service  do país

Faltando dois meses para o 
Natal, prateleiras de merca-
dos já oferecem panetones
Estimativa é de que as vendas do produto cresçam em 
5%. Recheio de caramelo e versão alfajor estão entre as 
novidades de panetones para o Natal deste ano.

LEIA MAIS

Encontro marcado em São 
Paulo: Inovações na Padaria 
é o tema do evento
ABIP e Sampapão, juntamente com as empresas par-
ceiras, convidam para o evento: Inovações na Padaria 
– novos caminhos para um novo mercado.

LEIA MAIS

De olho no crescimento constante do mercado de alimentação fora do lar, instituições financeiras investem em 
aprimorar o atendimento ao setor e criam novas opções para os empresários. Mais sobre o tema na página 02

http://blog.praticabr.com/5-vantagens-de-incorporar-o-pao-artesanal-em-sua-padaria/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/10/13/faltando-mais-de-dois-meses-para-o-natal-prateleiras-de-mercados-ja-oferecem-panetones.ghtml
https://www.abip.org.br/site/encontro-marcado-em-sp-inovacoes-na-padaria-e-o-tema-do-evento/
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PRODUTOS E EMPRESAS
Gestão: Bancos apostam 
em serviços personalizados 
para empresas food service
Marcos Lima, gerente de Negócios de Clientes Micro 
e Pequenas Empresas da Caixa Econômica Federal, 
contou, em entrevista, que “o nicho de alimentação/
food service possui uma expressiva participação na 
composição da carteira de clientes”. 

LEIA MAIS 

O que está impactando o pe-
queno varejista brasileiro?

LEIA MAIS

É possível vender fiado com 
segurança: o que fazer para 
não perder clientes?
LEIA MAIS

Paraíba tem quase 15 mil 
empresas no setor de food
service, diz Receita Federal
A Paraíba possui 14.498 pequenos negócios no merca-
do de alimentação fora do lar - ou food service, como 
também é conhecido. Segundo a Receita Federal, esse 
número representa 8,45% do total daqueles que esco-
lhem pelo regime tributário. 

LEIA MAIS

Lei que define produção e 
venda de queijo artesanal é 
sancionada
LEIA MAIS

Pagamento por QR Code 
pode aumentar vendas de 
comércios
LEIA MAIS

Padaria no estilo europeu abre 
nova loja em Camboriú

LEIA MAIS

Mercado food service hoje: 
quais são as tendências de 
consumo alimentar?
LEIA MAIS

https://www.foodservicenews.com.br/gestao-bancos-apostam-em-servicos-personalizados-para-empresas-food-service/
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2019/10/23/o-que-de-fato-esta-impactando-o-pequeno-varejista-brasileiro/
https://www.casamagalhaes.com.br/blog/vendas/vender-fiado-com-seguranca/
https://g1.globo.com/pb/paraiba/degustando-o-brasil/2019/noticia/2019/10/23/pb-tem-quase-15-mil-empresas-no-setor-de-alimentacao-fora-do-lar-segundo-receita-federal.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/07/lei-que-define-producao-e-venda-de-queijo-artesanal-e-sancionada.html
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2019/10/pagamento-por-qr-code-pode-aumentar-vendas-de-comercios.html
https://omunicipioblumenau.com.br/padaria-blumenauense-no-estilo-europeu-expande-e-abre-loja-em-balneario-camboriu/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-quais-sao-as-tendencias-de-consumo-alimentar/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Setor do cacau brasileiro e a 
internacionalização
No final do mês de outubro, acontecerá em Paris mais 
um Salão do Chocolate que reunirá produtores e demais 
profissionais de todo o mundo apresentando inovações 
em produtos e processos deste setor que movimenta 
mais de US$ 100 bilhões anualmente. Historicamente o 
setor do cacau-chocolate do Brasil operou na moldura 
de um setor voltado ao atendimento interno.

LEIA MAIS

Por: Prática

É necessário estar atento às tendências para desen-
volver serviços de vanguarda, dar nova cara aos “clás-
sicos” e oferecer uma inédita experiência de compra.

LEIA MAIS

Mercado: quais são as ten-
dências de consumo alimen-
tar no Brasil?
As tendências refletem e complementam todos os 
setores. Em meio a consumidores democráticos, que 
buscam novas experiências sem deixar de lado o bem
-estar, saudabilidade e sustentabilidade, o mercado de 
alimentos e bebidas também está sendo moldado.

LEIA MAIS

Embalagens de Panetones 
para você se inspirar nessa 
temporada
 Por: Padaria de Sucesso

LEIA MAIS

Veja como encantar seus clien-
tes por meio da confeitaria fina 
em sua empresa

As empresas tradicionais italianas criam embalagens 
de panetones super sofisticadas. Já no Brasil, vale a 
pena soltar a imaginação

https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/10/14/setor-do-cacau-chocolate-brasileiro-diante-dos-desafios-da-internacionalizacao/
http://blog.praticabr.com/veja-como-encantar-seus-clientes-por-meio-da-confeitaria-fina/
https://exame.abril.com.br/negocios/dino/mercado-quais-sao-as-tendencias-de-consumo-alimentar/
http://padariadesucesso.com/2018/10/18/20-embalagens-de-panetones-para-voce-se-inspirar/
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EMPREENDEDORISMO

Como fazer fotos incríveis 
para as redes sociais da sua 
padaria utilizando o celular
Hoje a gente nem precisa falar sobre a importância de 
boas fotos para o resultado do seu trabalho nas redes 
sociais. Todos nós “comemos com os olhos” e, por ex-
periência própria, uma foto apetitosa leva o seguidor 
até à sua loja.

LEIA MAIS

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

Ela se uniu a um chef iraquia-
no para conquistar clientes 
com doces árabes
LEIA MAIS

Equilíbrio para empreende-
dores: melhores práticas e 
ferramentas
LEIA MAIS

Restaurante especializado 
em carne de porco abre 
primeira franquia em SP
LEIA MAIS

Inscrições abertas para o 
Encontre um Anjo 2020

LEIA MAIS

Palmirinha empreende com 
rede de cafeterias

LEIA MAIS

Ela fatura com pipocas feitas 
com receitas especiais
Primeira experiência de Adriana Lotaif como empreen-
dedora foi dentro de uma empresa que não era dela. 
Trabalhando como publicitária no setor de moda, ela 
ajudou a fundar uma marca nova. Desse primeiro con-
tato, surgiu a vontade de ter seu próprio negócio. 

LEIA MAIS

http://padariadesucesso.com/2019/09/12/como-fazer-fotos-incriveis-para-as-redes-sociais-da-sua-padaria-utilizando-o-celular/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/10/16/dados-clientes-vazaram-como-resolver/
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2019/10/ela-seu-uniu-um-chef-iraquiano-para-conquistar-clientes-com-doces-arabes.html
https://endeavor.org.br/desenvolvimento-pessoal/equilibrio-empreendedores/
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/10/restaurante-especializado-em-carne-de-porco-abre-primeira-franquia-em-sao-paulo.html
https://revistapegn.globo.com/Encontre-um-anjo/noticia/2019/10/inscricoes-abertas-para-o-encontre-um-anjo-2019-participe.html
https://revistapegn.globo.com/Videos/noticia/2019/10/fora-da-tv-ha-cinco-anos-palmirinha-empreende-com-rede-de-cafeterias.html
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2019/10/ela-fatura-com-pipocas-feitas-com-receitas-especiais.html

