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Até  2021, o mercado de alimentação saudável no Brasil 
deve crescer, em média, 4,41% anualmente. Além disso, 
uma pesquisa divulgada no ano passado pela consul-
toria multinacional Kantar Worldpanel, que é especiali-
zada em consumo, apontou que o brasileiro gasta, em 
média, R$ 747 por ano com comidas fora de casa.

LEIA MAIS

Até 2021, mercado de alimen-
tação saudável no Brasil deve 
crescer 4,41% por ano

      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

Confiança do comércio sobe 1,7 ponto em fevereiro em 
comparação a janeiro e estimula mercado do food service

Já estão abertas as vagas para 
o Curso Completo Metodologia 
Propan, com Márcio Rodrigues
Já trabalha atualmente e precisa organizar as áreas da 
sua empresa para gerar mais rentabilidade, otimizar a 
produção e organizar o administrativo financeiro? De-
seja tornar-se um multiplicador da Metodologia Pro-
pan? Faça parte você também da Turma 26°!

LEIA MAIS

Prática informa: 10 ótimas es-
tratégias para aumentar as 
vendas em uma padaria
Padaria gourmet, boulangerie, confeitaria congelada e 
oferecimento de itens sofisticados: na contramão da 
crise, o setor de panificação cresceu 2,81% em 2018, 
muito impulsionado por novos modelos de negócios, 
equipamentos de ponta e produtos mais saudáveis.

LEIA MAIS

Segundo a FGV, a melhora neste início do ano é puxada pela melhora das expectativas dos empresários. No índice 
de médias trimestrais, indicador avançou 1,1 ponto, registrando a segunda alta consecutiva. Confira na página 02.

https://www.foodservicenews.com.br/versoes-fitness-de-produtos-tradi
https://profile.hotmart.com/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://eadmarciorodrigues.com.br/curso/86/-curso-completo-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
http://blog.praticabr.com/10-otimas-estrategias-para-aumentar-as-vendas-na-padaria/
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Confiança do comércio sobe 
1,7 ponto em fevereiro ante 
janeiro
O Índice de Confiança do Comércio (Icom) subiu 1,7 ponto 
na passagem de janeiro para fevereiro, para 99,8 pontos, 
informou nesta sexta-feira, 21, a Fundação Getulio 
Vargas (FGV). No índice de médias móveis trimestrais, o 
indicador avançou 1,1 ponto, registrando a segunda alta 
consecutiva.

LEIA MAIS 

Procon-JP constata menor 
preço do quilo do pão francês 
mantido a R$ 6,99 
A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon-JP) constatou, através de pesquisa 
comparativa realizada, que o menor preço do quilo do 
pão francês nas padarias da Capital continua em R$ 
6,99 (N. S. dos Prazeres – Geisel), o mesmo registrado 
nos levantamentos realizados pelo Procon-JP.

LEIA MAIS

Misto-quente ganha novas 
versões nas padarias

LEIA MAIS

Franquia Cacau Show investe 
R$ 35 mi em ovos de chocola-
te para Páscoa 2020
Ale Costa, fundador da Cacau Show, está otimista. A 
PEGN, ele contou que investiu R$ 35 milhões em todo o 
processo de inovação, produção e mídia para o período. 
“Fechamos janeiro com 24% de crescimento em cima 
do ano passado. É um mês pequeno, não tão relevante. 
Agora, para a Páscoa, temos expectativa de crescer 15% 
neste ano, em relação ao ano passado.” 

LEIA MAIS 

Comida em bolws: nova apos-
ta da alimentação fora do lar

LEIA MAIS

https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Varejo/noticia/2020/02/confianca-do-comercio-sobe-17-ponto-em-fevereiro-ante-janeiro.html
http://www.joaopessoa.pb.gov.br/procon-jp-constata-que-menor-preco-do-quilo-pao-frances-se-mantem-em-r-699-ha-seis-meses/
https://www.foodservicenews.com.br/misto-quente-ganha-novas-versoes/
https://revistapegn.globo.com/Banco-de-ideias/Alimentacao/noticia/2020/02/franquia-cacau-show-investe-r-35-mi-em-ovos-de-chocolate-para-pascoa-2020.html
http://blog.praticabr.com/comidas-em-bowls-o-novo-conceito-de-alimentacao-fora-do-lar/
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ECONOMIA

Queridinhos dos chef’s, ingre-
dientes polêmicos dividem 
opiniões
Para o chef Ivan Lopes, que conduz sua cozinha auten-
ticamente brasileira, o que acaba influenciando na re-
jeição tem muito mais a ver com excessos do que, pro-
priamente, ao ingrediente em si. O cheiro do ingrediente, 
especialmente, pode ser enjoativo, mas quando é usa-
do apenas um toque para realçar o sabor costuma ser 
bem-vindo.

LEIA MAIS

Por: Prática

Especialmente no food service, a reposição de estoque 
ganha importância central na sustentabilidade finan-
ceira, evitando avarias ou excesso de itens alocados.

LEIA MAIS

Quibe é estrela em cardápios 
e ganha novas abordagens
Dificilmente um estabelecimento como uma padaria ou 
uma lanchonete não comercializa quibe. O salgado é co-
mumente encontrado também como prato dos cardá-
pios de restaurantes e bares. Grandes marcas e indús-
trias produtoras de carne também oferecem o quibe em 
seu portfólio na versão congelada. 

LEIA MAIS

Parfait, a perfeição entre as 
sobremesas que alia textura a 
diversos sabores
 Por: Food Service 

LEIA MAIS

Seis dicas para fazer a reposição 
de estoque de forma eficaz e 
mais equilibrada

Para Neto, chef e empresário do ramo food service, 
parfait “leva diversos ingredientes que se completam, 
criando, assim, uma verdadeira explosão de sabores.

https://www.gazetadopovo.com.br/bomgourmet/produtos-ingredientes/queridinhos-dos-chefs-ingredientes-polemicos-dividem-opinioes/?ref=veja-tambem
http://blog.praticabr.com/6-dicas-para-fazer-a-reposicao-de-estoque-do-seu-restaurante/
https://www.foodservicenews.com.br/destaque-entre-os-salgados/
https://www.foodservicenews.com.br/parfait-a-perfeicao-entre-as-sobremesas/
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Tudo com pão para aproveitar 
melhor o seu produto
Todos sabemos que uma padaria deve produzir dife-
rentes tipos de pães, entre receitas tradicionais e ex-
clusivas. Mas as padarias, sobretudo as que tem ser-
viços de lanches e refeições, podem utilizar seus pães 
em diferentes receitas, a fim de ampliar seu portfólio e 
evitar o desperdício, bem como apresentar pratos sa-
borosos utilizando diferentes tipos de pães! 

LEIA MAIS

Programa Brasil Mais é as-
sinado para aumentar a 
eficiência das empresas 
LEIA MAIS

Cinco dicas para desenvolver 
os talentos de um grande líder 
e contribuir com o mercado
LEIA MAIS

Pequenos negócios tiveram 
mais acesso a crédito e a 
investimentos em 2019
LEIA MAIS

10 curiosidades sobre o 
tomate do Ketchup Heinz: 
uma aula de crescimento
LEIA MAIS

Comida contemporânea com 
acessibilidade 

LEIA MAIS

De uma comunidade carente 
a ícone da comida brasileira

LEIA MAIS

Quanto custa abrir uma fran-
quia de varejo no Brasil?
Franquias podem ser uma opção mais segura de in-
vestimento. Mas, você sabe quanto custa, o payback 
e o faturamento mensal das principais franquias vare-
jistas? Franquias, geralmente fazem parte de uma rede 
já consolidada e reconhecida no mercado, por isso, ge-
ralmente, têm mais chances de darem bons resultados.
LEIA MAIS

https://massamadreblog.com.br/know-how/opiniao/tudo-com-pao-como-aproveitar-melhor-o-seu-produto/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/brasil-mais-aumentara-a-eficiencia-das-empresas,e4b3630942a50710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/cinco-dicas-para-desenvolver-os-talentos-de-um-grande-lider,12374de263850710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/pequenos-negocios-tiveram-mais-acesso-a-credito-e-a-investimentos-em-2019,305d98ad64350710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.saboravida.com.br/gastronomia/2020/01/31/10-curiosidades-sobre-o-tomate-do-ketchup-heinz/
https://www.foodservicenews.com.br/comida-contemporanea-sem-mimimi/
https://www.foodservicenews.com.br/preciosidade-na-cozinha/
https://www.consumidormoderno.com.br/2020/02/14/custo-franquia-varejo-brasil/

