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Para garantir o sucesso de um negócio no ramo alimen-
tício, é necessário estar sempre atento às formas de 
atrair e fidelizar clientes. Investir em toda experiência 
gastronômica na padaria é uma maneira eficaz de aten-
der às novas demandas do público, oferecendo pro-
dutos memoráveis e aumentando o lucro. Encantar o 
paladar da clientela é possível para padarias pequenas, 
médias e grandes. 

LEIA MAIS

Como melhorar a experiência 
gastronômica na sua padaria

             Assinatura Metodologia Propan: tenha o suporte 
certo para crescer muito mais em 2020

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

Vendas no varejo crescem 0,6%; tendência registrada é de 
que o indicador continue subindo em 2020

Receitas Colecionáveis - a 
cada semana uma super re-
ceita para o seu negócio
Confira nessa semana a receita do famoso Pão de Milho. 
Entre as opções que não podem faltar no Mix de Produ-
tos, ele é conhecido por ser um dos mais pedidos pelos 
clientes e também por realçar um dos ingredientes mais 
utilizados hoje no Brasil.

LEIA MAIS

Pesquisa aponta cinco fato-
res de sucesso para o varejo 
no Brasil
Servir bem para servir sempre e ser líderes do varejo 
e da tecnologia estão entre eles. O que vai influenciar 
a compra são comodidade, tempo e atendimento. 69% 
dos brasileiros acreditam que a tecnologia vai tornar a 
experiência de compra mais cômoda e personalizada. 
LEIA MAIS

É a sétima alta consecutiva do indicador, segundo o IBGE. Assessor econômico da Fecomercio SP prevê aumento 
do consumo no primeiro semestre de 2020. Confira na página 02.

http://blog.praticabr.com/como-melhorar-a-experiencia-gastronomica-na-sua-padaria/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1332
https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/pesquisa-aponta-fatores-sucesso-varejo/
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PRODUTOS E EMPRESAS
Vendas no varejo crescem 
0,6%; tendência é que indi-
cador continue subindo 
É a sétima alta consecutiva do indicador. Assessor 
econômico da FecomercioSP prevê aumento do 
consumo no primeiro semestre de 2020. As vendas 
no varejo cresceram 0,6%, segundo o IBGE. A entidade 
divulgou nesta quarta-feira (15) o resultado da Pesquisa 
Mensal do Comércio (PMC). 

LEIA MAIS 

Alta da carne: aonde vamos 
chegar? Veja os impactos
Maior custo já é repassado ao consumidor final e em-
presários buscam alternativas para administrarem a 
perda de clientes. De acordo com Forner, “todo fim de 
ano, a carne e outras mercadorias, em geral, tendem a 
aumentar de preço”. Aumento da exportação, dólar e 
atraso na produção são fatores determinantes. 

LEIA MAIS

Vendas no varejo têm maior 
crescimento desde 2014

LEIA MAIS

Quais são as tendências para 
o setor de alimentação fora 
do lar em 2020?
Movidos cada vez mais pela chamada “alimentação 
sustentável”, muitos consumidores optam por itens 
mais saudáveis e com forte presença de alimentos 
vegetais. Estudo realizado pela Baum + Whiteman 
apontou que as “carnes” veganas, os drinques não 
alcoólicos e cozinhas-fantasma vão bombar este ano. 

LEIA MAIS 

EUA: Brasileiros participam da 
maior feira de varejo

LEIA MAIS

https://www.consumidormoderno.com.br/2020/01/15/vendas-crescem-novembro/
https://www.foodservicenews.com.br/alta-da-carne-aonde-vamos-chegar/
https://moneytimes.com.br/vendas-no-varejo-em-2019-tem-maior-crescimento-desde-2014-revela-icva/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/quais-sao-as-tendencias-para-o-setor-de-alimentacao-fora-do-lar-em-2020/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/mais-de-100-donos-de-pequenos-negocios-brasileiros-participam-da-maior-feira-de-varejo-nos-eua,54990cf2575af610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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ECONOMIA

Eles faturam R$ 1 milhão com 
queijos feitos à moda da Itália 
e estudam abrir franquia
O italiano Angelo Martiriggiano foi um dos fundadores 
da empresa Mozzarellart, especializada na produção de 
queijos italianos, em Praga (República Checa) no ano de 
2014. Entre os onze queijos produzidos da casa, o des-
taque é a burrata, recheada com fios de queijo, mistura-
dos ao creme de leite e envoltos em uma bolsa de moz-
zarela. O plano agora é crescer ainda mais.

LEIA MAIS

Por: Prática

Com faturamento na casa dos R$ 90,3 bilhões, o setor 
de panificação revela em uma análise do mercado, nos 
últimos anos, um acirramento da concorrência com a 
chegada de novos entrantes.

LEIA MAIS

Drip cake: a nova moda de 
bolos da confeitaria
O que é drip cake? Assim como o naked cake, essa ten-
dência da confeitaria chegou com tudo no Brasil e já faz 
muito sucesso há algum tempo em outros países. Sabe 
aquele efeito de calda escorrendo do topo para a lateral? 
É a proposta de decoração do “bolo com gotas”. No en-
tanto, ele exige uma técnica específica para que dê tudo 
certo e o resultado seja atraente.

LEIA MAIS

Como ter pescados frescos 
no restaurante mesmo longe 
do litoral?
Por: Abrasel

LEIA MAIS

Qual o diferencial de um bom 
equipamento no processo de  
panificação

Cada vez mais padarias apostam nas opções de sushi 
para atrairem mais clientes. Matéria-prima de qualidade 
é fundamental para. uma boa rentabilidade.

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/01/eles-faturam-r-1-milhao-com-queijos-feitos-moda-da-italia-e-estudam-abrir-franquia.html
http://blog.praticabr.com/qual-o-diferencial-de-um-bom-equipamento-no-processo-da-panificacao/
https://blog.novasafra.com.br/2020/01/03/o-que-e-drip-cake/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/como-ter-pescados-frescos-no-restaurante-mesmo-longe-do-litoral/
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EMPREENDEDORISMO

Relembre importantes con-
quistas para pequenos negó-
cios alcançadas em 2019
A criação das Empresas Simples de Crédito, do Cadas-
tro Positivo, do Selo Arte, a criação da Carteira Verde e 
Amarelo e a sanção da Lei da Liberdade Econômica be-
neficiaram direta e indiretamente as micro e pequenas 
empresas.

LEIA MAIS

Franquias têm até março para 
se adequar ao novo marco 
legal no Brasil
LEIA MAIS

6 tendências de empreende-
dorismo para 2020: serviços 
de entrega estão entre eles
LEIA MAIS

Prazo para regularização do 
Simples Nacional termina 31 
de janeiro
LEIA MAIS

Sua marca é o seu trabalho 
mais importante em 2020, 
não perca o foco
LEIA MAIS

Maior operação saudável do 
Brasil é pernambucana

LEIA MAIS

Empreendedorismo: estraté-
gias para vender pela WEB

LEIA MAIS

Lei que proíbe o fornecimen-
to de produtos com plástico é 
sancionada em São Paulo
A cidade de São Paulo já veta desde 2015 o forneci-
mento gratuito ou a venda de sacolas descartáveis. En-
tre as alternativas estão sacolas de papel, de material 
biodegradável e reutilizáveis. As iniciativas no Brasil se-
guem movimento internacional. 

LEIA MAIS

https://abrasel.com.br/noticias/noticias/relembre-importantes-conquistas-para-pequenos-negocios-alcancadas-em-2019/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/franquias-tem-ate-marco-para-se-adequar-ao-novo-marco-legal/
https://www.segs.com.br/seguros/211178-6-tendencias-de-empreendedorismo-para-2020
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/01/prazo-para-regularizacao-do-simples-nacional-termina-31-de-janeiro.html
https://administradores.com.br/noticias/sua-marca-%C3%A9-o-seu-trabalho-mais-importante-em-2020
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/economia/2020/01/maior-operacao-de-mercado-saudavel-do-brasil-e-pernambucana.html
https://www.jornalcontabil.com.br/empreendedorismo-estrategias-para-vender-servicos-e-produtos-na-internet/
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/lei-que-proibe-o-fornecimento-de-produtos-com-plastico-em-bares-e-restaurantes-e-sancionada-em-sp/

