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De acordo com José Batista de Oliveira, presidente da 
ABIP, hoje os profissionais da confeitaria são parte cru-
cial para a panificação: “É muito claro perceber essa 
tendência no setor de panificação. O consumidor vai em 
busca do pão, e leva também o bolo, o biscoito, o doci-
nho e outros itens para enriquecer a refeição.

LEIA MAIS

ABIP informa: segmento de 
Confeitaria detêm 25% da Pa-
nificação no Brasil

             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

Prepare-se para a temporada das compras: varejo prevê 
maior crescimento de vendas no Natal nos últimos 6 anos

Caravana Propan reta fi-
nal 2019 - Próxima Parada: 
Campina Grande!
O tema: “Gestão de Alta Performance na Panificação” 
será apresentado por Márcio Rodrigues já na próxima 
terça-feira, confira todos os detalhes.

LEIA MAIS

Copa Mundial do Pão: vitória 
da Terra do Sol Nascente!
Confira os bastidores do campeonato que mobiliza pa-
deiros do mundo inteiro; Brasil levou ingredientes na-
cionais e inspirações indígenas para a competição. Em 
evento realizado na França, Japão levou a melhor. Con-
fira a classificação geral.

LEIA MAIS

Estimativa é arrecadar R$ 35,9 bilhões, o que representa um incremento de 4,8% em relação a 2018 – percentual 
não verificado desde 2013. Injeção de recursos do governo federal é outro fator positivo. Mais na página 02

https://diariodocomercio.com.br/negocios/2019/10/31/segmento-da-confeitaria-detem-25-do-setor-de-panificacao/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1328
https://paladar.estadao.com.br/noticias/comida,na-copa-mundial-do-pao-deu-japao,70003068344
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PRODUTOS E EMPRESAS
Varejo prevê maior cresci-
mento de vendas no Natal 
em 6 anos
Segundo o economista da CNC, Fabio Bentes, a previsão 
otimista se dá em razão de quatro fatores: inflação 
baixa, maiores prazos para o consumidor, liberação 
de recursos como (FGTS) e Pis/Pasep e melhora no 
mercado com injeção de recursos do governo federal.

LEIA MAIS 

Pão com fermentação natural 
cai no gosto do paulistano

LEIA MAIS

Uber faz acordo e adquire 
participação no mercado de 
entregas de supermercado
LEIA MAIS

5 dicas para vender mais 
durante a Black Friday
A Black Friday continua sendo considerada uma das 
datas mais aguardadas, não só pelos consumidores, 
como também para o varejo. Neste ano a Black Friday 
será realizada no dia 29 de novembro. Segundo uma 
pesquisa divulgada, 95% das pessoas entrevistadas 
pretende comprar nessa edição da Black Friday.

LEIA MAIS

Uber faz acordo e adquire 
participação no mercado de 
entregas de supermercado
LEIA MAIS

Padaria artesanal que virou 
sucesso em Blumenau abre 
filial no litoral catarinense
LEIA MAIS

Itaú libera aplicativo de pa-
gamento em IOS e Android 

LEIA MAIS

Amazon e Rappi: as regras 
do jogo no varejo mudaram, 
diz diretor da Bain
LEIA MAIS

https://noticias.r7.com/economia/varejo-preve-maior-crescimento-de-vendas-no-natal-em-6-anos-29102019
https://noticias.r7.com/economia/pao-com-fermentacao-natural-cai-no-gosto-do-paulistano-31102019
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/uber-cornershop-participacao-mercado-entregas-supermercado/
https://administradores.com.br/noticias/5-dicas-para-vender-mais-durante-a-black-friday
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/uber-cornershop-participacao-mercado-entregas-supermercado/
https://ocp.news/entretenimento/padaria-artesanal-que-virou-sucesso-em-blumenau-abre-primeira-filial-no-litoral-catarinense
https://portalnovarejo.com.br/2019/10/itau-libera-aplicativo-pagamento-publico-ios-android/
https://exame.abril.com.br/negocios/amazon-e-rappi-as-regras-do-jogo-no-varejo-mudaram-diz-diretor-da-bain/


28/10/2019 a 01/11/2019 CLIPPING
ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Como as empresas usam os 
aromas para vender seus pro-
dutos para encantar clientes
Os cheiros fazem parte do “kit imersivo” que compõe a 
identidade de uma loja, assim como as cores, a decora-
ção, uniformes, música ambiente, iluminação etc. Ima-
gine uma cafeteria sem cheiro de café ou uma pizzaria 
sem cheiro de pizza à lenha... não apenas a identidade 
do local seria afetada, mas os instintos de compra dos 
consumidores seriam muito menos atiçados. 

LEIA MAIS

Por: ITPC

Atingir a excelência na gestão corporativa é funda-
mental para o sucesso de qualquer negócio de panifi-
cação e confeitaria na atualidade.

LEIA MAIS

Muitos produtos e pouco es-
paço: como resolver?
Ter uma loja pequena não necessariamente possui ape-
nas desvantagens, no entanto, é um grande desafio 
para os lojistas do varejo organizar todos os produtos de 
mostruário e estoque de forma a aproveitar toda estru-
tura de sua loja da melhor forma possível

.LEIA MAIS

Produção vegana: Quatro di-
cas para incluir novos produ-
tos na sua padaria
 Por: Fermais

LEIA MAIS

Controle de produção: uma 
forma eficaz e necessária para 
gerir bem o negócio

Ter uma produção vegana pode ser uma excelente ma-
neira de se destacar em meio a concorrência ou atrair 
um novo nicho de mercado. 

https://portalnovarejo.com.br/2019/10/empresas-aromas-vender-produtos/
http://institutoitpc.org.br/wp-content/uploads/2019/11/Artigo-t%C3%A9cnico-11-Ferramentas-e-controles-internos-de-produ%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://blog.rcky.com.br/pouco-espaco-loja/
https://fermais.com.br/producao-vegana-padaria/
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EMPREENDEDORISMO

Empresas x Clientes: como 
construir experiências de 
confiança mais sólidas
Hoje existem muitas opções similares de produtos e 
serviços e, deste modo, promover uma relação de con-
fiança com os clientes tem se tornado cada vez mais 
decisivo para os negócios. O número de possibilidades 
e combinações aumentam a cada dia e, isso, causa nas 
pessoas um sentimento de insegurança.

LEIA MAIS

Foco: 8 vantagens de empre-
endedores com pensamento 
positivo
LEIA MAIS

Crédito: conheça as novas 
alternativas para micro e 
pequenas empresas
LEIA MAIS

Festival de Inovação e Cultura 
Empreendedora (FICE) 2019 
estão abertas
LEIA MAIS

7 filmes que todo investidor 
deve assistir para se inspirar 
no mercado hoje
LEIA MAIS

Qual tipo de empresa esco-
lher: MEI, EI, EIRELI, ou LTDA?

LEIA MAIS

Under: o primeiro restaurante 
submarino da Europa

LEIA MAIS

Gestão Financeira para res-
taurante: dicas da Prática
Você trabalha com food service? É gestor ou dono de 
negócio no varejo alimentício? Como anda o nível de 
profissionalização da gestão financeira? Estima-se que 
haja cerca de 1 milhão de bares e restaurantes no Brasil, 
número que cresce alinhado ao aumento do ritmo de 
vida nas grandes cidades. 

LEIA MAIS

https://administradores.com.br/noticias/empresa-x-cliente-como-construir-experi%C3%AAncias-de-confian%C3%A7a
https://revistapegn.globo.com/Dia-a-dia/noticia/2015/02/8-vantagens-de-empreendedores-com-pensamento-positivo.html
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2019/10/credito-conheca-novas-alternativas-para-micro-e-pequenas-empresas.html
https://revistapegn.globo.com/FICE/noticia/2019/10/compre-o-seu-ingresso-para-o-fice-2019.html
https://administradores.com.br/noticias/7-filmes-que-todo-investidor-deve-assistir
https://www.contabeis.com.br/noticias/41323/qual-tipo-de-empresa-escolher-mei-ei-eireli-ou-ltda/
https://www.foodservicenews.com.br/fs-internacional-under-o-primeiro-restaurante-submarino-da-europa/
http://blog.praticabr.com/gestao-financeira-para-restaurantes-4-dicas-para-ter-sucesso/

