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É preciso muito planejamento e conhecimento para 
ofertar os produtos ideais. Veja 5 opções de biscoitos e 
bolos para a Ceia de Natal. Seus clientes (e o seu ne-
gócio) agradecem. Vale a pena apostar em opções ino-
vadoras e também ofertar o clássico, uma opção que 
nunca falha! Mão na massa!

LEIA MAIS

Bolos de Natal: cinco opções 
para você oferecer em sua 
padaria nessa temporada

             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

Na Black Friday, varejo estima faturamento de R$ 3 bilhões 
em 2019 e gera corrida na preparação do estoque

Padaria Conceito no RJ: Na-
tal na Padaria é o tema!
O Natal é uma das datas de maior expressividade para 
o varejo. Por isso, pães típicos da época, tábua de frios e 
sobremesas fazem parte dos itens que a padaria pode 
oferecer. Pensando nisso, o Rio +Pão e a ABIP, junta-
mente com as empresas parceiras, convidam para o 
evento “Natal na padaria – oportunidades e mercado”. 

LEIA MAIS

O novo caminho do varejo: as 
experiências do cliente
Talvez a grande palavra da moda quando falamos de 
pontos de venda seja “experiência’” Mas, por trás dela 
é fundamental entender qual é a função da loja física 
nos dias de hoje para que esta não seja apenas usada 
como um espaço de estoque de produtos.

LEIA MAIS

Edição deste ano da Black Friday deve ganhar um impulso extra com a liberação de recursos do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS) e da primeira parcela do 13º salário. Mais sobre o assunto na página 02.

http://blog.praticabr.com/bolos-de-natal-5-opcoes-para-voce-oferecer-em-sua-padaria/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://www.abip.org.br/site/padaria-conceito-no-rj-natal-na-padaria-e-o-tema-do-evento/
https://portalnovarejo.com.br/2019/11/o-futuro-da-loja-fisica/
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Na Black Friday, varejo esti-
ma faturamento de R$ 3 bi-
lhões em 2019
A edição deste ano da Black Friday deve ganhar um 
impulso extra com a liberação de recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e da primeira 
parcela do 13º salário. Neste cenário, o varejo estima 
faturamento superior a 3 bilhões de reais para o período, 
alta de 18% sobre o desempenho do ano passado.

LEIA MAIS 

Padaria artesanal de Blume-
nau vai abrir primeira unidade 
em Balneário Camboriú
LEIA MAIS

É hora da Black Friday: con-
fira cinco dicas para preparar 
sua empresa
Tudo começa com o planejamento detalhado de como 
será sua participação na Black Friday. Defina as ven-
das dos produtos e serviços e se serão online, em loja 
física ou ambos. Como ponto de partida, pesquise os 
itens preferidos pelos seus clientes e defina o mix. 

LEIA MAIS

Extra e Pão de Açúcar ampliam 
suas linhas de Panetones

LEIA MAIS

Vendas no varejo do Amapá 
sobem 21,3% em um ano, o 
melhor resultado do país
LEIA MAIS

Neste Natal, o comércio já 
se prepara para faturar mais 
com promoções
O comércio espera que neste fim de ano as vendas 
comecem a reagir e apontem para um caminho de 
recuperação da economia do País. Para acelerar a 
retomada, lojistas de centenas de cidades, distribuídas 
por diversos estados, já começam a se mobilizar em 
torno da principal data para o setor.

LEIA MAIS 

https://exame.abril.com.br/negocios/na-black-friday-varejo-estima-faturamento-de-r-3-bilhoes/
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/pedro-machado/padaria-artesanal-de-blumenau-vai-abrir-primeira-unidade-em-balneario
http://datamais.com.br/e-hora-da-black-friday-confira-cinco-dicas-para-preparar-sua-empresa/
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2019/11/18/extra-e-pao-de-acucar-ampliam-suas-linhas-de-panetones/
https://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2019/11/18/vendas-no-varejo-do-amapa-sobem-213percent-em-um-ano-o-melhor-resultado-do-pais.ghtml
https://revistapegn.globo.com/Publicidade/Rede/noticia/2019/11/neste-natal-comercio-se-prepara-para-faturar-mais-com-promocoes.html
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ECONOMIA

7 itens de padaria indispen-
sáveis para sua produção
O setor de panificação e confeitaria continua apresen-
tando bons resultados: em 2017, por exemplo, a área 
registrou expansão de 3,2%, com faturamento de cer-
ca de R$ 90,3 bilhões, segundo o Instituto Tecnológico 
de Panificação e Confeitaria (ITPC). Considerando que a 
maior parte das empresas do segmento é de pequeno 
porte, o segredo para desfrutar desses números passa 
pela qualidade de seus equipamentos de confeitaria. 

LEIA MAIS

Por: Padaria de Sucesso

Nova regra da Anvisa estabelece a obrigatoriedade de 
os fabricantes informarem a presença de lactose em 
todos os tipos de alimentos.

LEIA MAIS

Não sabe como escolher a 
mortadela? Veja as dicas!
Um dos itens que não podem faltar nas padarias, a mor-
tadela é um dos embutidos mais consumidos no Brasil 
não apenas pelo seu sabor, mas também pela versatili-
dade com que pode ser usada em diferentes preparos. A 
sua receita — que é composta por 80% de carne e 20% 
de gordura — foi criada há mais de 2 mil anos. Porém, 
muitos têm dúvidas sobre como escolher.

LEIA MAIS

Otimização do mix de produ-
tos fabricados com foco na 
redução dos custos
Por: ITPC

LEIA MAIS

Lactose: Saiba um pouco mais 
sobre a nova regra de rotulagem 
e o que mudou

O Mix de Produtos deve ter a atenção contínua de uma 
empresa no ramo de panificação. Afinal de contas, os 
clientes vão até lá para comprá-los.

http://blog.praticabr.com/7-itens-de-confeitaria-indispensaveis-para-a-sua-producao/
http://padariadesucesso.com/2017/07/15/lactose-saiba-um-pouco-mais-sobre-a-nova-regra-de-rotulagem/
https://blog.novasafra.com.br/2019/09/10/nao-sabe-como-escolher-mortadela-te-explicamos-aqui/
http://institutoitpc.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Mix-de-Produtos-Metodologia-Propan-2019-1.pdf
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EMPREENDEDORISMO

Pão artesanal nas padarias 
convencionais
Os pães artesanais chegam com força nas padarias 
convencionais e já são sucesso de vendas e motivo de 
comemoração dos profissionais e também dos clien-
tes. 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. Agora, eles passam a dividir espaço com o pão 
nosso de cada dia nas padarias convencionais.

LEIA MAIS

Empreendedor precisa ter pa-
ciência sem perder agilidade 
no cotidiano administrativo
LEIA MAIS

33 eventos para empreen-
dedores que acontecem em 
novembro
LEIA MAIS

Pão de Açúcar apresenta 
evolução no formato de lojas 
e reinaugura três unidades
LEIA MAIS

Olhar para a concorrência 
ajuda empresário a montar 
plano de ação
LEIA MAIS

Varejo deve crescer no últi-
mo trimestre de 2019

LEIA MAIS

O pagamento por aproxima-
ção no varejo

LEIA MAIS

A maior fabricante de pane-
tone do mundo, a Bauducco, 
ainda quer ir além
Para Cláudia Bittencourt, especialista em franquias, a 
Bauducco acertou ao criar uma linha de produtos sepa-
rada para lojas. “Foi uma forma de acompanhar a evolu-
ção do varejo e oferecer uma experiência maior”.

LEIA MAIS

https://territoriosgastronomicos.uai.com.br/2019/11/09/pao-artesanal-nas-padarias-convencionais/
https://administradores.com.br/artigos/empreendedor-precisa-ter-paciencia-sem-perder-agilidade
https://exame.abril.com.br/pme/33-eventos-para-empreendedores-que-acontecem-em-novembro/
https://www.sopacultural.com/noticias/pao-de-acucar-apresenta-evolucao-no-formato-de-lojas-e-reinaugura-tres-unidades-no-rio/
https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2019/11/olhar-para-a-concorrencia-ajuda-empresario-a-montar-plano-de-acao.shtml
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2019/11/15/varejo-deve-crescer-no-ultimo-trimestre-de-2019/
https://www.istoedinheiro.com.br/o-pagamento-por-aproximacao-e-as-novas-oportunidades-para-o-varejo/
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/bauducco-maior-fabricante-de-panetone-do-mundo/

