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Estudo realizado pela Associação Brasileira da Indústria 
de Panificação e Confeitaria (ABIP), afirma que 70% dos 
negócios reduziram a produção de pão francês, com a 
crescente procura  por produtos de panificação diferen-
ciados. As padarias conceito, por exemplo, são as que 
oferecem mais do que pães franceses aos clientes.

LEIA MAIS

Brasil: Mercado da panifica-
ção cresce em inovação para 
atingir novas demandas

             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

Feira cediada em Nova York define as novas diretrizes para 
o varejo em 2020 e aponta novas tendências

Comparador de Contas Digitais 
da Azulis te ajuda a encontrar a 
ideal para você
Com tantas opções no mercado, a Azulis lançou um 
Comparador de Contas Digitais, que ajuda o dono ou 
dona de negócio a encontrar a melhor opção. Na plata-
forma, existem três categorias. Confira!

LEIA MAIS

Receitas Colecionáveis - a 
cada semana uma super re-
ceita para o seu negócio
Confira nesta edição o popular e saboroso pão de ba-
nana. Com um ingrediente bem típico do Brasil, ele tem 
cor e sabor bastante característicos e faz sucesso en-
tre os consumidores.

LEIA MAIS

Conhecida como a feira mais importante do varejo mundial, a NRF completa 110 anos de existência e destaca a 
tecnologia como ponto fundamental de eficiência do varejo. Confira na página 02.

https://www.terra.com.br/noticias/dino/mercado-de-panificacao-cresce-em-inovacao-para-atingir-novas-demandas,f06e66465b7791c34877465ca141c232xx9lckea.html
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://www.abip.org.br/site/comparador-de-contas-digitais-da-azulis-te-ajuda-a-encontrar-a-ideal-para-voce/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1333
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Feira cediada em Nova York 
define as novas diretrizes 
para o varejo em 2020
Conhecida como a feira mais importante do varejo 
mundial, a NRF completa 110 anos de existência e 
destaca a tecnologia como ponto fundamental de 
eficiência do varejo. O evento trouxe diversos insights 
para os gestores varejistas levarem a outro patamar o  
engajamento do consumidor.

LEIA MAIS 

2020: o varejo tem fome de 
quê? Crescimento vem aí!
Na área de expansão de lojas, grande parte dos vare-
jistas tem anunciado planos otimistas para este ano, 
claramente maior do que a quantidade de lojas abertas 
nos últimos anos. Pesquisa recente da Câmara Ameri-
cana de Comércio no Brasil com 40 empresários de di-
versos setores revela que 85% apostam em projeções 
de crescimento de até 10% acima de 2019. 

LEIA MAIS

Receita bruta do Pão de Açú-
car cresce 8,4%

LEIA MAIS

Grab and go ou “pegue e vá”: 
o que é e como implantar em 
seu estabelecimento 
Grab and Go (Pegue e Vá) é uma ressignificação do 
conceito de conveniência. Trata-se da ideia de juntar a 
facilidade de uma loja “express” com a qualidade da alta 
gastronomia. Embora o insight tenha sido retirado do 
“esqueleto” da conveniência dos postos de gasolina, o 
produto final é completamente distinto.

LEIA MAIS 

Quindim gigante é a estrela do 
Festival de Nova Almeida 

LEIA MAIS

http://www.decisionreport.com.br/destaque/novo-varejo-tecnologias-conectadas-ao-ser-humano/#.Ximcs_5KiM9
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2020/01/23/2020-o-varejo-tem-fome-de-que/
https://www.istoedinheiro.com.br/receita-do-pao-de-acucar-cresce-84/
http://blog.praticabr.com/grab-and-go-o-que-e-e-como-implantar-no-meu-estabelecimento/
https://www.agazeta.com.br/entretenimento/gastronomia/quindim-gigante-e-a-estrela-do-3-festival-de-doces-de-nova-almeida-0120
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ECONOMIA

6 ações para criar uma conexão 
emocional com o consumidor 
e aumentar a rentabilidade
Muito além de compreender o cliente, é essencial enga-
já-lo de maneira em que uma conexão emocional seja 
criada. Até porque, os benefícios dessa relação são inú-
meros. Segundo uma pesquisa da NewVoiceMedia, 86% 
dos respondentes se sentiriam mais valorizados e com-
prariam de novo de uma marca se o atendimento fosse 
capaz de criar uma conexão emocional.

LEIA MAIS

Por: Prática

Se tem um nicho de mercado que não fica parado no 
tempo é o setor alimentício. Atento às demandas do 
público, o segmento de alimentação tem ganhado no-
vos formatos de empresas bem diferentes.

LEIA MAIS

Padaria Brasileira inaugu-
ra nova adega de vinhos em 
São Bernardo
A Padaria Brasileira, tradicional rede de padarias da re-
gião do ABC Paulista, atuante desde 1953 e com quatro 
lojas da Padaria Brasileira e quatro unidades da Brasileira 
Express, acaba de inaugurar uma nova adega de vinhos 
em uma de suas lojas, sendo a primeira da rede. 

LEIA MAIS

Afinal, o que são os produtos 
orgânicos? Fique atento para 
não “pegar gato por lebre”
Por: Nova Safra

LEIA MAIS

Fook Techs: como essas em-
presas estão resignificando o 
segmento de alimentação

Os produtos orgânicos nada mais são que produtos cul-
tivados em ambientes pautados em princípios e valores 
agroecológicos. São produtos livres de agrotóxicos.

https://administradores.com.br/noticias/6-a%C3%A7%C3%B5es-para-criar-uma-conex%C3%A3o-emocional-com-o-consumidor
http://blog.praticabr.com/food-techs-como-essas-empresas-estao-ressignificando-o-segmento-de-alimentacao/
https://www.ograndeabc.com.br/2020/01/14/padaria-brasileira-inaugura-nova-adega-de-vinhos-em-sao-bernardo/
https://blog.novasafra.com.br/2015/07/25/afinal-o-que-sao-os-produtos-organicos/
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EMPREENDEDORISMO

Veja: Fundos de investimen-
to moldam novo cenário das 
franquias brasileiras
O setor de franquias passou por intensas reformu-
lações nos últimos anos, motivadas tanto pela crise 
econômica quanto pelas reformas trabalhistas e eco-
nômicas promovidas pelo governo. Novos modelos de 
expansão e a busca por cidades menores ajudaram a 
movimentar o setor. 

LEIA MAIS

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

Vida de Empreendedor: Qual 
é o limite entre o sonho e a 
loucura?
LEIA MAIS

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

Contrato Verde e Amarelo: 
entenda cuidados que o em-
pregador deve ter
LEIA MAIS

Faturamento das franquias 
cresce 6,9% em 2019

LEIA MAIS

5 tendências em empreen-
dedorismo para 2020

LEIA MAIS

Sebrae informa: Cinco passos 
para quem quer adotar inova-
ção em sua empresa
As cinco etapas apresentadas pelo Sebrae ajudam os 
empreendedores a conceber, gerar e implementar um 
plano de inovação. Mas, para que isso aconteça, um re-
quisito é que a empresa esteja motivada para inovar e a 
ter isso como prioridade.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/01/microfranquias-e-fundos-de-investimento-moldam-novo-cenario-das-franquias-brasileiras.html
https://abrasel.com.br/noticias/noticias/franquias-tem-ate-marco-para-se-adequar-ao-novo-marco-legal/
https://canaltech.com.br/empreendedorismo/vida-de-empreendedor-qual-e-o-limite-entre-o-sonho-e-a-loucura/
https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/01/prazo-para-regularizacao-do-simples-nacional-termina-31-de-janeiro.html
https://administradores.com.br/noticias/contrato-verde-e-amarelo-entenda-cuidados-que-empregador-deve-ter
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/01/faturamento-das-franquias-cresce-69-em-2019.html
https://revistapegn.globo.com/Administracao-de-empresas/noticia/2019/12/5-tendencias-em-empreendedorismo-para-2020.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/cinco-passos-para-quem-quer-adotar-inovacao-em-sua-empresa,581f63ae9a8cf610VgnVCM1000004c00210aRCRD

