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Autoatendimento, conexão emocional e personalização 
estão entre as cinco principais tendências de atendi-
mento. Confira quais são as demais, além das opiniões 
de especialistas na área. A cultura por trás das empre-
sas impacta diretamente a experiência dos clientes, que 
querem marcas de acordo com seus valores pessoais.

LEIA MAIS

Fique por dentro das tendên-
cias de atendimento ao clien-
te em 2020

      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

Mercado de panificação cresce em inovação para atingir 
novas demandas dos consumidores no Brasil

A revolução mineira na panifi-
cação e seu crescimento
Embora ainda modesta quando se fala no PIB de Minas, 
tanto o estado quanto o Brasil dependem da indústria 
da panificação, que está entre as seis maiores no país. 
Campeões de vendas nas padarias, o pãozinho de sal e 
o pão de queijo, nessa ordem, comandam uma revolu-
ção em Minas.

LEIA MAIS

Tendências locais e globais no 
ramo alimentício para ficar de 
olho em 2020
Na lista de prioridades de uma companhia que atua no 
setor de alimentação, a responsabilidade social cres-
ce em importância desde que foi introduzida na cultura 
das empresas, e já pode ser considerada um dos pila-
res que sustentam o sucesso de um negócio. 

LEIA MAIS

Estudo de 2018 realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) revela efeitos 
da crescente procura dos clientes por produtos diferenciados e novas experiências. Confira mais na página 02.

https://www.consumidormoderno.com.br/2020/02/10/tendencias-atendimento-ao-cliente/
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://www.em.com.br/app/colunistas/marta-vieira/2020/02/14/interna_marta_vieira,1121741/uma-revolucao-mineira-do-paozinho-de-sal.shtml
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2020/02/12/tendencias-locais-e-globais-no-ramo-alimenticio-para-ficar-de-olho-em-2020/
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PRODUTOS E EMPRESAS
2020: Mercado de panifica-
ção cresce em inovação para 
atingir novas demandas
Estudo de 2018 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 dos clientes por produtos 
diferenciados. Se eles encontram sempre os mesmos 
produtos, fatalmente eles buscarão novas padarias. 

LEIA MAIS 

Para todos os gostos. Pães 
artesanais são atrativos nos 
menus
Itália e França se destacam na panificação moderna 
contribuindo para uma variedade interessante de sa-
bores e texturas. A panificação artesanal chegou com 
tudo em lugares como Fortaleza. Se antes as opções 
se limitavam a dois ou três tipos, agora as padarias, ca-
fés e restaurantes oferecem variadas opções.

LEIA MAIS

App’s de entrega aquecem as 
vendas do varejo no Brasil

LEIA MAIS

Supermercados projetam um 
crescimento real de 3,9% nas 
vendas em 2020, diz Abras
No ano passado, o varejo alimentar registrou aumento 
de 3,62% em relação a 2018, patamar acima das 
projeções da entidade. “Acreditamos que o país, embora 
ainda de forma gradual, já está com uma economia em 
recuperação. É um número bem significativo para o 
nosso setor, acima do PIB, estimado em torno de 2,3% 
pelo governo”, disse João Neto, presidente da Abras. 

LEIA MAIS 

IBGE revela crescimento do 
comércio varejista paraibano

LEIA MAIS

https://www.terra.com.br/noticias/dino/mercado-de-panificacao-cresce-em-inovacao-para-atingir-novas-demandas,f06e66465b7791c34877465ca141c232xx9lckea.html
https://g1.globo.com/ce/ceara/especial-publicitario/sistema-fecomercio/radar-do-comercio/noticia/2020/02/10/para-todos-os-gostos-paes-artesanais-sao-atrativos-nos-menus.ghtml
https://www.seudinheiro.com/2020/empresas/turbinados-por-empresas-como-carrefour-e-grupo-pao-de-acucar-apps-de-entrega-mudam-varejo/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/02/12/supermercados-projetam-crescimento-real-de-39-pontos-percentuais-nas-vendas-em-2020-diz-abras.ghtml
https://paraibaonline.com.br/2020/02/ibge-revela-crescimento-do-comercio-varejista-paraibano-em-2019/
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ARTIGOS TÉCNICOS

ECONOMIA

Na França, o pão francês é 
tipicamente brasileiro
O mais tradicional dos pães no Brasil – o pão francês – lá 
na França nem existe, sabia? O pão francês consumido 
pelos brasileiros é uma imitação de um formato de pão 
fabricado na França no século XIX: pequeno, cilíndrico, 
com casca dourada e miolo. Somente no século XX o 
pão comercializado na França tomou a forma da tradi-
cional baguete, consumida até hoje no país. Confira essa 
e outras curiosidades sobre a gastronomia francesa.

LEIA MAIS

Por: Prática

Assim como em qualquer empresa, o sucesso de uma 
padaria é resultado do esforço e trabalho conjunto de 
todos os membros que integram a equipe. 

LEIA MAIS

Não cometa este erro im-
perdoável de vendas
Um vendedor de sucesso é aquele que entende a im-
portância da continuidade no relacionamento com o 
cliente. “Se você aproveita a empolgação do consumi-
dor para empurrar diversos itens e bater a meta do mês, 
pode estar errando feio na abordagem. 

LEIA MAIS

As tecnologias que mais serão 
aplicadas no varejo e recebem 
atenção atualmente
Por: Mercado e Consumo

LEIA MAIS

Gestão eficiente de pessoas: 
como engajar funcionários e 
mantê-los motivados

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

https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2019/02/06/franca-fatos-e-curiosidades-do-universo-gastronomico/
http://blog.praticabr.com/gestao-de-pessoas-eficiente-como-engajar-funcionarios-na-padaria/
https://administradores.com.br/noticias/n%C3%A3o-cometa-este-erro-imperdo%C3%A1vel-de-vendas
https://www.mercadoeconsumo.com.br/2020/02/12/as-tecnologias-que-mais-serao-aplicadas-no-varejo/
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EMPREENDEDORISMO

Irmãos fazem sucesso com 
“padaria para pets”
Ricardo e Rodrigo Chen são os fundadores da Pada-
ria Pet. Negócio produz 50 toneladas de petiscos to-
dos os anos. No princípio, o negócio seria uma fábrica. 
Os gêmeos Ricardo e Rodrigo Chen, 37 anos, queriam 
produzir quitutes saborosos para animais domésticos, 
uma ideia que tiveram após conhecer cookies para ca-
chorros nos Estados Unidos, em 2011.

LEIA MAIS

Sebrae mapeia cinco dicas 
para responsabilidade social 
nos pequenos negócios
LEIA MAIS

Pequenos negócios estão oti-
mistas e pretendem contratar 
e investir em 2020
LEIA MAIS

5 dicas para seu negócio não 
morrer na praia em 2020 e 
você ir mais longe
LEIA MAIS

Fique por dentro: veja quais 
são os fatores que estão im-
pactando a Economia
LEIA MAIS

Buffet Japonês: uma boa pe-
dida para o seu negócio

LEIA MAIS

Confeitaria inova com bolos 
de casamento de macarrão

LEIA MAIS

Congresso deve votar, em 
2020, 12 projetos de interes-
se dos pequenos negócios
Os donos de pequenos negócios devem ser beneficia-
dos por 12 projetos de lei que estão na pauta do Con-
gresso em 2020. Um deles é considerado prioritário e 
já está pautado para ser votado em regime de urgência 
na Câmara, já que foi aprovado no Senado.

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2019/06/irmaos-fazem-sucesso-com-padaria-para-pets.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-mapeia-cinco-dicas-para-responsabilidade-social-nos-pequenos-negocios,0108bc2ecb340710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-estao-otimistas-e-pretendem-contratar-e-realizar-investimentos-em-2020,11c7d958bee10710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://administradores.com.br/noticias/5-dicas-para-seu-neg%C3%B3cio-n%C3%A3o-morrer-na-praia-em-2020
https://www.gazetadopovo.com.br/economia/cinco-fatores-impactam-investimentos-2020/
https://sischef.com/restaurante-japones-tudo-o-que-voce-precisa-saber/
https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/confeitaria-faz-sucesso-com-bolos-de-casamento-feitos-de-macarrao-instantaneo-24235682.html
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/congresso-deve-votar-em-2020-12-projetos-de-interesse-dos-pequenos-negocios,a8e0cc18cfa30710VgnVCM1000004c00210aRCRD

