
CLIPPING
DA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA Edição 256- Ano IV

04/11/2019 a 08/11/2019

Você sabe harmonizar pães e vinhos para o seu clien-
te? Em caso de dúvidas, quais são as suas sugestões? 
A baguete e o pão francês, por exemplo, casam muito 
bem com vinhos tintos das uvas cabernet sauvignon, 
malbec, tannat e pinot grigio. Já o pão integral, a focac-
cia e os outros também têm suas combinações.

LEIA MAIS

Pão e vinho: uma harmonia no 
sabor e também nas vendas 
da sua padaria hoje

             Assinatura Metodologia Propan: descubra hoje
as melhores estratégias para o seu negócio

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

Sebrae informa: semestre marca retomada do crescimen-
to dos pequenos negócios com a economia do Brasil

Aposta: Primeira padaria on-
line do Brasil é de Maringá
De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de 
Panificação e Confeitaria  - ABIP, há mais de 70 mil pa-
darias em todo o Brasil. Como parte do investimento, o 
app de pedidos e todo o sistema operacional da loja fo-
ram desenvolvidos para atender à demanda.

LEIA MAIS

Pão Artesanal nas Padarias 
Convencionais
De uns poucos anos para cá, as padarias artesanais 
se multiplicaram. Na capital mineira, há vários espaços 
especializados na fabricação do pão de fermentação 
natural. A novidade é que essas guloseimas, agora, 
passam a dividir espaço com o pão nosso de cada dia.
LEIA MAIS

Levantamento registrou recorde entre os que pretendem empregar nos próximos meses. Apontou ainda que seis 
em cada 10 empresários (58%) têm planos de investir no próprio negócio em 12 meses. Mais na página 02

https://massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/pao-e-vinho-harmonizando-sabores/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://www.gmconline.com.br/gastronomia/gastronomia/primeira-padaria-online-do-brasil-e-de-maringa
https://territoriosgastronomicos.uai.com.br/2019/11/09/pao-artesanal-nas-padarias-convencionais/
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PRODUTOS E EMPRESAS
Setembro marca retomada 
do otimismo dos pequenos 
negócios com a economia
Mais empregos e investimentos nos pequenos negócios. 
O cenário otimista foi retratado por um levantamento 
realizada pelo Sebrae. O estudo mostra a retomada 
do otimismo entre os donos de micro e pequenas 
empresas com os rumos da economia do país. 

LEIA MAIS 

Boulangerie lança último pão 
do mês de 2019, com batata 
baroa
LEIA MAIS

Black Friday: 5 dicas para 
você vender mais na data
Dia 29 de novembro ocorre mais uma edição da Black 
Friday, data em que o varejo faz uma série de promo-
ções para renovar os estoques e, ainda, fidelizar e atrair 
clientes, aumentar o capital de giro e se preparar para 
o Natal. Data promocional do varejo é oportunidade de 
bons negócios – e ainda há tempo para se preparar.

LEIA MAIS

Homens ou mulheres? Quem 
consome mais pelo Instagram

LEIA MAIS

Sebrae reforça parcerias pe-
la inovação e qualificação de 
empreendedores
LEIA MAIS

Os mais pedidos pelos turis-
tas: o que não pode faltar no 
food service para encantar
O Brasil ganhou ainda mais notoriedade no exterior, 
especialmente depois da Copa do Mundo de 2016, e os 
pratos tupiniquins caíram nas graças dos turistas. Vale 
a pena conferir quais são os queridinhos do público 
estrangeiro, principalmente nas épocas de eventos.

LEIA MAIS 

http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/setembro-marca-retomada-do-otimismo-dos-pequenos-negocios-com-a-economia,ccd8b2308364e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.metropoles.com/gastronomia/comer/boulangerie-lanca-ultimo-pao-do-mes-de-2019-com-batata-baroa
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2019/11/black-friday-5-dicas-para-voce-vender-mais-na-data.html
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/11/06/quem-consome-mais-instagram/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-reforca-parcerias-pela-inovacao-e-qualificacao-de-empreendedores,904772c194b3e610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/10/11/veja-5-comidas-brasileiras-amadas-pelos-turistas/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Manual do queijo: um guia para 
somar com esse produto
Você sabe definir qual é o queijo fresco, o maturato ou 
o semimaturato? Ter esse produto em sua padaria ou 
negócio no food service é sempre uma boa pedida. Os 
queijos também são classificados em: moles, semimo-
les, duros e muito duros. E o processo de fabricação do 
queijo tem 4 etapas: processamento do leite, separação 
do coalho, maturação ou cura e embalagem.

 LEIA MAIS

Por: ABIP

O pão francês de qualidade precisa obedecer aos 13 
atributos definidos. Dentre eles estão crocância, cor e 
textura. Veja como idenficar melhor tudo isso. 

LEIA MAIS

Muitos produtos e pouco es-
paço: como resolver?
Produtos orgânicos são aqueles cultivados sem ne-
nhum tipo de agrotóxico. É necessário ter um plantio 
com cuidados e técnicas naturais que favorecem o cres-
cimento das espécies sem ataques de insetos. Tudo 
isso é comprovado com uma análise de solo para que o 
item ganhe um selo que indica a ausência de químicos.

LEIA MAIS

Lastro Energy: quais são as 
características desse forno e 
suas funções
Por: Prática

LEIA MAIS

A Norma do Pão: atributos para 
um produto perfeito e dentro 
dos padrões de qualidade

Um bom equipamento faz toda a diferença no resultado 
final de uma receita.O Lastro Energy funciona basean-
do-se em sua carga térmica, acumulando mais calor. 

https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/10/09/mundo-queijo/
https://gshow.globo.com/programas/mais-voce/ep/meu-pao-frances/noticia/sabia-que-existem-criterios-para-fazer-um-pao-frances-de-qualidade.ghtml
https://massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/6-razoes-para-escolher-produtos-organicos-e-encantar-os-clientes/
http://blog.praticabr.com/lastro-energy-quais-sao-as-caracteristicas-desse-forno/
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Como ele transformou o ne-
gócio da família para vender 
30 mil pizzas por mês
O sucesso reflete o potencial do mercado de pizzas no 
Brasil. Segundo a Neoway, empresa brasileira de big 
data, o universo das pizzarias ativas soma hoje cer-
ca de 40 mil estabelecimentos. As projeções da Food 
Consulting apontam para um faturamento total do 
segmento no País na casa dos R$ 22 bilhões por ano. 

LEIA MAIS

Você sabe personalizar o con-
tato com seus clientes? Veja 
como isso é  vital
LEIA MAIS

Entenda cinco formas de lidar 
com conflitos e qual o melhor 
caminho para isto
LEIA MAIS

5 passos para fomentar uma 
cultura centrada no cliente 
em sua marca
LEIA MAIS

Melhor idade: ele tem mais de 
80 anos e dirige sua própria 
franquia
LEIA MAIS

10 dicas de como escapar de 
armadilhas em franquias

LEIA MAIS

Microempreendedores cres-
cem no setor de alimentação

LEIA MAIS

Juro Zero para empréstimos 
a MEI e microempresa pode 
ganhar versão nacional
O Juro Zero para microempreendedores individuais e 
microempresas, modelo de empréstimo realizado em 
Florianópolis (SC) deve ser transformado em um pro-
jeto nacional.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/11/como-ele-transformou-o-negocio-da-familia-para-vender-30-mil-pizzas-por-mes.html
https://administradores.com.br/noticias/voc%C3%AA-sabe-personalizar-o-contato-com-seus-clientes
https://administradores.com.br/noticias/entenda-cinco-formar-de-lidar-com-conflitos-e-qual-o-melhor-caminho
https://administradores.com.br/noticias/5-passos-para-fomentar-uma-cultura-centrada-no-cliente-1
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/11/ele-tem-mais-de-80-anos-e-dirige-sua-propria-franquia.html
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2019/11/10-dicas-de-como-escapar-de-armadilhas-em-franquias.html
https://pme.estadao.com.br/noticias/geral,cresce-numero-de-microempreendedores-no-setor-de-alimentacao,70003023519
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2019/11/juro-zero-para-emprestimos-mei-e-microempresa-pode-ganhar-versao-nacional.html

