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De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de 
Panificação e Confeitaria (ABIP), em dados reunidos no 
último levantamento em maio de 2017, Alagoas pos-
sui 1.960 panificadoras. Estima-se que o setor gere, 
em todo o país, 920 mil empregos diretos e 1,8 milhões 
de empregos indiretos. Essas empresas participam do 
projeto do Sebrae, desenvolvendo ações de consulto-
rias e capacitação. 

LEIA MAIS

Panificadoras alagoanas im-
plantam inovação no serviço

             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

É para acreditar no momento do Brasil! Consumo e varejo 
se expandem em 2020 e anunciam boas notícias ao Setor

Azulis ajuda o empreendedor 
a encontrar melhor opção de 
cartão de crédito
Sabendo como usar corretamente, esse método de 
pagamento pode ser uma ótima forma de centralizar 
suas contas e ainda te dar benefícios que ajudam seu 
negócio a decolar.

LEIA MAIS

Receitas Colecionáveis - a 
cada semana uma super re-
ceita para o seu negócio
Conheça melhor a fruta amazônica e aprenda uma re-
ceita imperdível! A fruta típica do norte do Brasil é rica 
em vitamina C e ótima fonte de fibras. Além de agradar 
o paladar dos clientes, é uma ótima pedida para o mix.

LEIA MAIS

O interesse internacional para investimentos no Brasil é crescente, favorecido pela oferta de dinheiro no mundo, 
e, por fim, a confiança empresarial e dos consumidores continua em evolução positiva. Confira mais na página 02.

http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/panificadoras-alagoanas-implantam-inovacao-no-servico,2c2c5f83b3cef610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://www.abip.org.br/site/azulis-ajuda-o-empreendedor-a-encontrar-melhor-opcao-de-cartao-de-credito/
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1334
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PRODUTOS E EMPRESAS
É para acreditar no momen-
to Brasil!
O interesse internacional para investimentos no Brasil é 
crescente, favorecido pela oferta de dinheiro no mundo, 
o agronegócio mostra-se cada vez mais relevante 
na nossa matriz econômica e, por fim, a confiança 
empresarial e dos consumidores continua em evolução 
positiva. O consumo e o varejo se expandem, e também 
a construção civil.

LEIA MAIS 

Dicas para o seu comércio 
não sofrer com os feriados 
prolongados em 2020
Este ano será composto por mais feriados em dias 
úteis do que em 2019. Muitas das datas acontecem 
próximo aos finais de semana, totalizando seis feria-
dos prolongados, dentre os nove totais. Vale conhecer 
o consumidor e surpreendê-lo.

LEIA MAIS

Novo negócio para os pães: as  
hamburguerias gourmet’s

LEIA MAIS

Estudo do Sebrae identifica 
segmentos mais promisso-
res em 2020
A expectativa de crescimento de 2,5% da economia 
brasileira em 2020, somada à projeção de uma safra 
recorde no setor agrícola, deve favorecer diretamente 
as micro e pequenas empresas (MPE) do país, que estão 
voltados majoritariamente ao mercado interno. 

LEIA MAIS 

5 dicas para aproveitar o início 
do ano e atrair novos clientes

LEIA MAIS

https://www.mercadoeconsumo.com.br/2020/02/03/e-para-acreditar-no-momento-brasil/
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/01/29/comercio-feriados-prolongados-2020/
http://blog.praticabr.com/hamburgueria-gourmet-saiba-como-apostar-nessa-ideia/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/estudo-do-sebrae-identifica-os-segmentos-mais-promissores-para-pequenos-negocios-em-2020,4277ad329b5ff610VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/cinco-dicas-para-aproveitar-o-inicio-do-ano-e-atrair-novos-clientes,b8bd5f83b3cef610VgnVCM1000004c00210aRCRD
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Confeitaria boutique: Saiba 
como abrir um negócio dos 
sonhos
Se você tem o sonho de abrir seu próprio negócio, sai-
ba que você está entre os 33% dos brasileiros que estão 
esperançosos sobre as possibilidades de empreender 
no futuro. É o que revela os dados da pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), conduzida pelo Insti-
tuto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP) em 
parceria com o Sebrae.

LEIA MAIS

Por: Massa Madre

Por ser uma das maiores paixões do povo brasileiro, 
o mercado é suprido por praticamente uma padaria a 
cada esquina, que têm como objetivo oferecer sempre 
novos produtos para agradar aos clientes.

LEIA MAIS

GPA vai permitir pagamen-
to via smartphone em nova 
unidade
Esta é, sem dúvidas, a principal novidade da loja. O GPA 
começou a testar o Scan&Go em abril do ano passado 
em sua sede. Agora os clientes que forem até a cafeteria 
da loja conseguem pagar sua conta usando o aplicativo 
Pão de Açúcar Mais. 

LEIA MAIS

Alimentação saudável: porque 
esse mercado cresce tanto no 
Brasil e é promissor
Por: Prática

 LEIA MAIS

Nomes de padaria: sete dicas 
para surpreender e marcar o 
cliente com sua identidade

Se há um nicho de mercado que cresce a passos largos 
e rápidos é o de alimentação saudável. São inúmeros 
produtos, estabelecimentos e conceitos.

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2020/01/confeitaria-boutique-saiba-como-abrir-um-negocio-dos-sonhos.html
https://massamadreblog.com.br/know-how/curiosidades/nomes-de-padaria/
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/01/30/gpa-pagamento-smartphone-nova-unidade/
http://blog.praticabr.com/alimentacao-plant-based-saiba-o-que-e-e-como-atrair-esse-publico/
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EMPREENDEDORISMO

5 Ideias de negócio para 
2020
Está pensando em empreender neste ano? Deseja 
conquistar a sua independência financeira e abrir o seu 
próprio negócio? Neste artigo, mostraremos a você 5 
excelentes ideias de negócio para 2020. Portanto, não 
deixe de acompanhar o conteúdo até o final, pois você 
pode encontrar aqui uma excelente fonte de ideias!

LEIA MAIS

Entenda como funciona o 
cérebro do empreendedor e 
fique atento as possibilidades
LEIA MAIS

Lei de franquia: saiba o que 
muda com as novas regras e 
fique atualizado!
LEIA MAIS

Atraia o seu público: aprenda 
a fazer a divulgação nas re-
des sociais
LEIA MAIS

Saiba o que é confeitaria 
funcional e porque investir 
nela pode valer a pena
LEIA MAIS

Atenção? Setores promis-
sores para empreender

LEIA MAIS

Aplicativo de microinvesti-
mentos para economizar

LEIA MAIS

Empresária e chef iraquiano 
se unem para abrir fábrica de 
doces árabes
A empresária Cristina Hayek fez uma parceria de dar 
água na boca com o chef iraquiano Bahaa Ghazi. O re-
sultado foi um fábrica de doces árabes com sede em 
Mogi das Cruzes, em São Paulo. Ela contou essa história 
no VC no PEGN.

LEIA MAIS

https://blog.rcky.com.br/5-ideias-de-negocio-2020/
https://administradores.com.br/artigos/entenda-como-funciona-o-cerebro-do-empreendedor
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/02/02/lei-de-franquia-saiba-o-que-muda-com-as-novas-regras.ghtml
http://blog.praticabr.com/atraia-o-seu-publico-aprenda-a-fazer-a-divulgacao-em-redes-sociais/
https://blog.novasafra.com.br/2020/01/23/confeitaria-funcional/
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/02/02/consultor-indica-setores-promissores-para-empreender.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/02/02/aplicativo-de-microinvestimentos-ajuda-brasileiros-a-economizar.ghtml
https://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-negocios/noticia/2020/01/26/empresaria-e-chef-iraquiano-se-unem-para-abrir-fabrica-de-doces-arabes.ghtml

