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Para o presidente da Associação Brasileira da Indús-
tria de Panificação e Confeitaria – ABIP, José Batista de 
Oliveira, o percurso de Marcos Gugel é exemplar para a 
categoria. “É isso que nos inspira na área. A história de 
Gugel mostra um rapaz que passou de vendedor am-
bulante para empreendedor da sua própria padaria. 

LEIA MAIS

“Se eu posso, qualquer um 
pode”, diz brasileiro eleito Pa-
deiro do Ano nas Américas

             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

Experiência do cliente: como melhorá-la quando 90% das 
empresas falham na prática e perdem margem de lucros? 

Padaria no final de ano: 5 es-
tratégias para o sucesso
As festas de dezembro se aproximam, e você sabia que 
pode lucrar muito com sua padaria no final de ano? Só é 
preciso ter certeza de que seu negócio está preparado 
para entregar a melhor experiência para o público. Nes-
sa época, o movimento aumentará, e você precisará de 
boa gestão e planejamento.

LEIA MAIS

Agenda: Momento Feminino 
Mão na Massa
O ano está na reta final mas ainda dá tempo de parti-
cipar de um dos eventos mais importantes da tempo-
rada! Confira todas as informações e programe-se. Em 
uma oportunidade única, chefes do Setor transmitem 
conhecimento e inspiram novas conquistas. 

LEIA MAIS

Pesquisa aponta quais são as principais falhas e o que precisa ser mudado imediatamente. 90% dos consumido-
res disseram acreditar que as marcas estão errando na experiência do cliente. Mais sobre o tema na página 02.

https://www.abip.org.br/site/se-eu-posso-qualquer-um-pode-diz-brasileiro-eleito-padeiro-do-ano-em-premiacao-interamericana/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/padaria-no-final-de-ano-5-estrategias-para-o-seu-sucesso/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1330
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PRODUTOS E EMPRESAS
Experiência do cliente: como 
melhorá-la quando 90% das 
empresas falham na prática?
Pesquisa aponta quais são as principais falhas e o que 
precisa ser mudado imediatamente de acordo com os 
consumidores. De acordo com um estudo de mercado, 
90% dos consumidores disseram acreditar que as 
marcas não estão acertando o alvo quando o assunto é 
experiência do cliente. 

LEIA MAIS 

Donos de pequenos negócios 
apontam melhoria do acesso 
ao crédito
LEIA MAIS

2019 no varejo: o ano da 
retomada nos negócios!
A Black Friday tem se tornado cada vez mais impor-
tante para o varejo do Brasil. E a deste ano chegou com 
enorme expectativa. Por um lado, serviu como um 
marco para a retomada do setor. Por outro, pode ter 
consolidado uma estratégia cujos resultados come-
çam a aparecer.

LEIA MAIS

GPA vai utilizar hipermercados 
como centros de distribuição

LEIA MAIS

MEI: Banco Nacional do De-
senvolvimento (BNDS) faci-
lita capital de giro
LEIA MAIS

Para se inspiriar: confira 32 
panetones e chocotones das 
fornadas de 2019
Neste ano, a dica é apostar nas receitas inovadoras, que 
trazem um algo a mais para o cliente e oferecem algum 
item diferenciado. Dentre os itens de maior procura no 
Natal, panetones e chocotones elevam as vendas e 
fidelizam clientes para o ano todo. Confira!

LEIA MAIS 

https://portalnovarejo.com.br/2019/11/como-melhorar-a-experiencia-do-cliente/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/donos-de-pequenos-negocios-apontam-melhoria-do-acesso-ao-credito,d72d6ca5b1aae610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://exame.abril.com.br/negocios/releases/em-ano-de-retomada-black-friday-2019-consolida-estrategia-omnichannel-do-varejo/
https://portalnovarejo.com.br/2019/11/gpa-hipermercados-centros-distribuicao-e-commerce/
https://revistapegn.globo.com/MEI/noticia/2019/11/mei-saiba-como-solicitar-cartao-de-credito-do-bndes.html
https://revistaglamour.globo.com/Lifestyle/Gastronomia/noticia/2019/11/glamour-provou-32-panetones-e-chocotones-e-vamos-te-contar-aqui.html
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Produtos congelados e com 
frescor: a ordem para todos é 
evitar as perdas na empresa
Na movimentação dentro do armazém, por exemplo, 
existem produtos mais delicados ou críticos em relação 
a outros. No caso dos alimentos frescos e congelados, 
devem ser respeitados os limites da cadeia de frio e os 
parâmetros de movimento/empilhamento, que muitas 
vezes causam danos às mercadorias e consequente-
mente desperdícios”.

LEIA MAIS

Por: Prática

Manter uma boa produtividade na panificação é algo 
essencial para sustentar a lucratividade do negócio. 
Confira as dicas da Prática!

LEIA MAIS

Descubra as três tendências 
de compras que estão bom-
bando na WEB
Já caiu na rede e é bom ficar de olho para não ter o seu 
negócio visto com maus olhos por aí! Na moda entre os 
consumidores agora está a estratégia de, se está em 
dúvida, conferir a opinião de outros clientes sobre o pro-
duto e copiar a lista de compras da pessoa da frente. 

LEIA MAIS

 “Lei da Gorjeta traz segurança 
jurídica”, afirma presidente da 
Abrasel em Minas Gerais
Por: Ricardo Rodrigues

LEIA MAIS

Produtividade na panificação: 
analisando o cenário atual da 
produção

Confira o artigo de opinião do presidente da Abrasel em 
Minas Gerais, Ricardo Rodrigues, para o jornal Hoje em 
Dia sobre o assunto.

https://www.foodservicenews.com.br/economia-por-todos-os-lados/
http://blog.praticabr.com/como-melhorar-a-produtividade-na-panificacao/
https://www.consumidormoderno.com.br/2019/11/28/tendencias-de-compras-bombando-youtube/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/ricardo-rodrigues-lei-da-gorjeta-traz-seguranca-juridica/


CLIPPING 25/11/2019 a 29/11/2019

EMPREENDEDORISMO

Padeiras Negras: projeto em-
podera mulheres através da 
panificação
As alunas aprendem sobre a história do pão, noções 
dos princípios químicos ligados à panificação, tipos de 
farinhas, glúten, fermentação e aplicações à diferentes 
receitas. Elas também são convidadas a participarem 
de palestras com especialistas que falam sobre o ce-
nário atual do mercado gastronômico.

LEIA MAIS

Conhecimento é o caminho 
para vencer os desafios no 
país e empreender mais
LEIA MAIS

Empreendedora cria coxinha 
de frango com passas e divide 
opiniões na internet
LEIA MAIS

6 dicas para potencializar o 
rendimento em reuniões e 
ser mais produtivo
LEIA MAIS

O que é provisão de férias? 
Entenda como calcular para 
a sua equipe
LEIA MAIS

Empreendedora fatura R$ 5 
milhões na confeitaria

LEIA MAIS

Ela faz sucesso com bolos de 
casamento com cachorros

LEIA MAIS

4 dicas para planejar, conce-
ber e gerir produtos de su-
cesso no mercado
Já parou para pensar nos desafios que enfrentamos 
para colocar um produto de sucesso no mercado? Em 
primeiro lugar, ele precisa ser o que chamamos de mar-
ket fit. Em segundo, não há muito espaço para empre-
sas que passam meses entre a ideia e a concepção.
LEIA MAIS

https://www.hypeness.com.br/2019/11/padeiras-negras-projeto-empodera-mulheres-da-periferia-atraves-da-panificacao/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/conhecimento-e-o-caminho-para-vencer-os-desafios-no-pais,82affe45b8eae610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/11/empreendedora-cria-coxinha-de-frango-com-passas-e-divide-opinioes-na-internet.html
https://administradores.com.br/noticias/6-dicas-para-potencializar-o-rendimento-em-reuni%C3%B5es
https://administradores.com.br/noticias/o-que-%C3%A9-provis%C3%A3o-de-f%C3%A9rias-entenda-como-calcular
https://revistapegn.globo.com/Mulheres-empreendedoras/noticia/2019/11/empreendedora-faz-sucesso-com-confeitaria-e-fatura-r-5-milhoes.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2019/10/empreendedora-faz-sucesso-com-bolos-de-casamento-com-cachorros-e-muita-fofura.html
https://administradores.com.br/noticias/4-dicas-para-planejar-conceber-e-gerir-produtos-de-sucesso

