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A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e 
Confeitaria (ABIP) tem registrado um crescimento mé-
dio de 3% em todo o setor desde 2018, com fatura-
mento de R$ 92 bilhões. O pãozinho não sai da mesa 
do brasileiro e, segundo um relatório feito pelo Sebrae, 
o consumo de pão artesanal representa 86% do total. 

LEIA MAIS

Fermentação natural, a técni-
ca que conquistou os apaixo-
nados por pão

      Assinatura Metodologia Propan: confira as novidades 
nesta semana: vídeo novo da área Administrativo Financeiro

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

Economia aquece, e setor de alimentação fora do lar fatura 
com aumento da demanda e aumento do ticket médio

“Gestão de desempenho e ex-
celência na panificação” é tema 
da Caravana Propan em BH
Na próxima quinta-feira (13) às 19h, o Sindicato e Asso-
ciação Mineira da Indústria de Panificação (Amipão) re-
ceberá palestra gratuita sobre o setor de alimentação, 
panificação e confeitaria.

LEIA MAIS

Pequenos negócios preten-
dem contratar mais e realizar 
investimentos em 2020
O levantamento, que é feito trimestralmente desde 
junho de 2017, apontou em dezembro o melhor resul-
tado da série histórica para a expectativa de contrata-
ções e o segundo melhor indicador quanto às expec-
tativas do futuro da economia.

LEIA MAIS

A retomada da economia já foi sentida pelo comércio em Campinas/SP, com aumento de 4,8%. O crescimento ve-
rificado é reflexo do aumento do poder de compra das famílias e geração de empregos. Confira mais na página 02.

https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/centro-europeu/profissoes-e-sucesso/noticia/2020/01/21/fermentacao-natural-a-tecnica-que-conquistou-os-apaixonados-por-pao.ghtml
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
http://www.marciorodrigues.com.br/mostraNoticia.php?codnoticia=1335
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-estao-otimistas-e-pretendem-contratar-e-realizar-investimentos-em-2020,11c7d958bee10710VgnVCM1000004c00210aRCRD
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PRODUTOS E EMPRESAS
Economia reage, e setor de 
alimentação fora do lar fatu-
ra em 2020!
As pessoas que trabalham fora de casa, na maioria das 
vezes acabam fazendo as refeições em restaurantes, 
padarias e demais comércios espalhados pela cidade. A 
retomada da economia já foi sentida pelos restaurantes, 
que tiveram aumento de 4,8% no faturamento, segundo 
levantamento do Setor.

LEIA MAIS 

Administração de padarias: 
confira 6 dicas para reduzir 
os custos
O faturamento acima dos R$ 90 bilhões (2017) coloca 
o conjunto das 70 mil padarias e confeitarias existen-
tes no Brasil entre os 6 maiores setores da indústria 
nacional. Em 2018, por exemplo, o segmento de pani-
ficação cresceu cerca de 2,81%, na contramão da crise 
econômica, o que mostra a força do setor. 

LEIA MAIS

Pegue e vá: agilidade para o 
consumidor, lucro para você

LEIA MAIS

Padeiros artesanais do Rio 
investem em seus próprios 
fermentos naturais
Conhecidos como levain, em francês, ou sourdough, 
em inglês, alguns são trazidos de longe e com anos de 
história. Outros são feitos do zero e dão trabalhos tão 
voltados majoritariamente ao mercado interno. Se 
bem cuidado, um mesmo fermento natural pode ser 
cultivado por séculos.

LEIA MAIS 

Havanna testa loja premium 
em bairro nobre de São Paulo

LEIA MAIS

https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/02/campinas_e_rmc/897312-economia-reage-e-restaurante-fatura.html
http://blog.praticabr.com/administracao-de-padarias-6-dicas-para-reduzir-custos/
https://www.terra.com.br/noticias/dino/grab-and-go-muda-o-conceito-de-conveniencia-para-alimentacao-e-traz-agilidade-para-os-consumidores,130c7bd4a912137afb6c380dfd583839xz0qvrm2.html
https://vejario.abril.com.br/comer-e-beber/padeiros-artesanais-do-rio-fermentos-naturais-levain/
https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/02/havanna-testa-modelo-de-loja-premium-de-dois-andares-em-bairro-nobre-de-sao-paulo.html
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Restaurante lança roleta vir-
tual que ajuda cliente a es-
colher prato no cardápio
Entre tantas opções de pratos em cardápios, muita gen-
te fica indecisa e até se sente pressionada ao ter que es-
colher rapidamente. A rede de franquias Água Doce Sa-
bores do Brasil percebeu essa oportunidade e criou uma 
forma de amenizar o sofrimento dos indecisos com um 
lançamento previsto para chegar às 80 lojas nos próxi-
mos dias: uma roleta que “decide” a entrada da refeição.

LEIA MAIS

Por: Prática

Você já considerou abrir uma padaria pequena? Há 
oportunidades interessantes como alto potencial de 
crescimento em um período relativamente curto e 
custos de investimentos mais baixos.

LEIA MAIS

Pudim: ele também tem seus 
segredos
Existem variações da receita que adicionam amido, o 
que leva a uma versão mais “pesada” por conta do in-
grediente e muito mais rápida no preparo. Entretanto, 
qualquer preparo combinando amido, líquido e variação 
de temperatura poderá sofrer sinérese (aquela água 
que se solta), e isso pode ser um efeito desejado ou não.

LEIA MAIS

Você sabe o que é isomalte 
e para que serve? Veja como 
usá-lo na confeitaria
Por: Nova Safra

LEIA MAIS

O que é necessário para montar 
uma padaria de sucesso: saiba 
como ir à frente!

O isomalte é um dos ingredientes que chegaram ao 
mercado nos últimos anos e que vieram para revolucio-
nar técnicas da confeitaria.

https://revistapegn.globo.com/Franquias/noticia/2020/01/restaurante-lanca-roleta-virtual-que-ajuda-cliente-escolher-prato-no-cardapio.html
http://blog.praticabr.com/o-que-e-necessario-para-montar-uma-padaria-pequena-de-sucesso/
https://massamadreblog.com.br/know-how/info-tecnicas/como-fazer-um-pudim-de-leite-condensado-sem-furos-leve-e-saboroso-tecnicas-e-receita/
https://blog.novasafra.com.br/2020/01/03/o-que-e-isomalte/
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EMPREENDEDORISMO

Ela vendeu 700 marmitas 
fit em uma semana com 
estratégia no WhatsApp
Quando começou a trabalhar com marmitas saudáveis, 
em 2015, Monique Turquetti não imaginava o quanto 
seria difícil traçar uma estratégia certeira de vendas 
para fazer o negócio decolar. Entre erros e acertos, 
foi crescendo, abriu o Café Bistrô Saborear e passou a 
agregar valor ao que antes era apenas um serviço.

LEIA MAIS

Macrotendências para o vare-
jo ficar atento em 2020 e 
acompanhar o crescimento
LEIA MAIS

Como descobrir se uma ideia 
de negócio pode se tornar 
uma empresa de sucesso
LEIA MAIS

Fique atento: estão abertas 
as inscrições para o Guia de 
Franquias 2020, confira!
LEIA MAIS

Eles criaram um serviço 
de entregas sustentável e 
movido a bicicletas
LEIA MAIS

Empreendedor faz sucesso 
com pão de alho recheado

LEIA MAIS

12 erros fatais de gestão que 
podem fisgar o seu negócio

LEIA MAIS

Obras de arte comestíveis as-
sinadas por Roberta Oda
Itacoatiarense formada em Paris conquista clientes em 
Manaus com bolos e doces de encher os olhos, e tam-
bém o paladar. Entre os desafios enfrentados pela ‘al-
quimista’, está a padronagem na produção, no que diz 
respeito as matérias-primas utilizadas em suas cria-
ções e também da técnica.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2020/02/ela-vendeu-700-marmitas-fit-em-uma-semana-com-estrategia-no-whatsapp.html
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2020/02/06/macrotendencias-para-o-varejo-ficar-atento-em-2020/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/como-descobrir-se-uma-ideia-de-negocio-pode-se-tornar-uma-empresa-de-sucesso,c6c85f83b3cef610VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://revistapegn.globo.com/Melhores-franquias/noticia/2020/01/estao-abertas-inscricoes-para-o-guia-de-franquias-2020.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/E-commerce/noticia/2019/04/eles-criaram-um-servico-de-entregas-sustentavel-e-movido-bicicletas.html
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2020/02/empreendedor-faz-sucesso-com-restaurante-que-vende-pao-de-alho-recheado.html
https://administradores.com.br/noticias/12-erros-fatais-na-gest%C3%A3o-empresarial-que-podem-arruinar-seu-neg%C3%B3cio
https://d24am.com/plus/obras-de-arte-comestiveis-assinadas-por-roberta-oda/

