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Realização: Apoio:

Padarias têm expectativa de 
faturar mais com ceias de Na-
tal neste ano de pandemia

    Conhecimento tranforma! Capacite-se com a Assinatura
da Metodologia Propan e esteja à frente no mercado

 Para contribuir com esse momento desafiador, a Assinatura da Metodologia Propan traz conteúdo exclusivo 
com os indicadores, estratégias e estudos sobre o mercado.  SAIBA MAIS 

Elevação de vendas no varejo, alta confiança da indústria e maior 
queda do dólar desde junho  geram otimismo na Economia

Oportunidade: Curso Online 
Metodologia Propan 2021 já 
está com inscrições abertas! 
O próximo ano já está chegando e precisa ser bem mais 
efetivo em vendas para a retomada dos negócios. Para 
começar já do jeito certo e promovendo uma reviravol-
ta, adquira conhecimento especializado no Administra-
tivo Financeiro, Gestão da Produção, Marketing e Ven-
das, Gestão de Pessoas e Ambiente e no Atendimento.

LEIA MAIS

ABIP informa: padarias proje-
tam crescimento de 10% com 
festas de fim de ano
As padarias e confeitarias em todo o Brasil estão apro-
veitando o fim de ano para elevar os lucros. A expec-
tativa do setor é de que haja um crescimento de, pelo 
menos, 10% em relação ao mesmo período de 2019. 

LEIA MAIS

Segundo avaliação da CNI, aumenta a expectativa de crescimento nos próximos meses . Em outubro deste ano, o 
volume de vendas do comércio varejista nacional subiu 0,9% frente a setembro. Veja mais na página 2.

O setor de panificação em MG revela alta na procura de 
serviços para a ceia da noite de Natal e também para o 
almoço do dia seguinte. Uma das tendências é a entre-
ga dos alimentos nas casas das famílias, de acordo com 
o presidente da Associação Mineira da Indústria de Pa-
nificação, Vinícius Dantas. “Já estamos com várias ceias 
contratadas, um número bem superior ao ano anterior”. 
LEIA MAIS

https://hotmart.com/product/assinatura-da-metodologia-propan-com-marcio-rodrigues
https://eadmarciorodrigues.com.br/curso/88/-curso-online-completo-metodologia-propan
https://www.abip.org.br/site/padarias-projetam-crescimento-de-10-com-festas-de-fim-de-ano/
https://www.itatiaia.com.br/noticia/padarias-tem-expectativa-de-faturar-mais-com-ceias-de-natal-neste-ano-de-pandemia
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Por que campanhas de fideli-
dade devem ser o foco do va-
rejo alimentar
O consumidor está cada vez mais infiel, característica 
comprovada em diferentes relatórios sobre 
comportamento de compra. E quando se trata do 
varejo alimentar, isso fica ainda mais evidente, afinal, 
são poucas as alternativas de diferenciação – já que as 
propostas de valor são semelhantes. 

LEIA MAIS

Economia: Dólar, varejo e in-
dústria trazem otimismo!
Elevação de vendas no varejo, alta confiança da indús-
tria e maior queda do dólar desde junho refletem mo-
mento positivo na economia brasileira. Segundo ava-
liação da CNI, aumenta expectativa de crescimento 
nos próximos meses. Em outubro deste ano, o volume 
de vendas do comércio varejista nacional subiu 0,9%. 

LEIA MAIS

Apesar da redução nas ven-
das, ticket médio dos sho-
pping’s aumenta em 2020
Apesar da redução nas vendas devida as medidas de 
isolamento social, o ticket médio dos shopping center’s 
cresceu no Brasil na comparação com 2019, segundo 
estudo realizado pela Associação Brasileira de Shopping 
Centers (Abrasce). O destaque ficou para o mês de ju-
nho, quando o ticket médio foi de R$ 154,65, o que re-
presenta um aumento de 59,4% em relação a 2019.

LEIA MAIS

Varejo já vende mais que antes 
do início da pandemia

LEIA MAIS

Turbinadas pelo aumento nas concessões de crédito e 
pelo pagamento do auxílio emergencial, o volume ven-
dido pelo comércio varejista alcançou novo nível recor-
de em outubro. As vendas cresceram 0,9% em relação 
a setembro, a sexta taxa positiva consecutiva, segun-
do dados da Pesquisa Mensal de Comércio, iniciada 
em janeiro de 2000 pelo IBGE. Passado o período mais 
agudo da crise provocada pela pandemia de covid-19, 
o varejo acumulou um avanço de 32,9%.

https://www.consumidormoderno.com.br/2020/12/03/por-que-campanhas-de-fidelidade-devem-ser-o-foco-do-varejo-alimentar/
https://www.correiobraziliense.com.br/economia/2020/12/4894288-dolar-varejo-e-industria-trazem-otimismo-para-a-economia.html
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/12/apesar-da-reducao-nas-vendas-ticket-medio-dos-shoppings-aumenta-em-2020/
https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2020/12/epoca-negocios-varejo-ja-vende-mais-que-antes-do-inicio-da-pandemia.html
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ECONOMIA

Com ações em alta, Starbucks 
prevê forte recuperação no 
próximo ano
Enquanto o mundo se prepara para distribuir vacinas 
contra o coronavírus, a Starbucks projeta uma forte re-
cuperação da demanda por seu café. O CEO da rede de 
cafeterias reiterou a previsão do ano fiscal de 2021 da 
empresa de lucro ajustado por ação de US$ 2,70 a US$ 
2,90. No exercício financeiro de 2022, que terá início em 
outubro, a cadeia de café prevê um crescimento de 20%.

LEIA MAIS

O setor de alimentos demanda cuidados especiais 
em relação ao controle de estoque. É necessário agir 
de acordo com as regulamentações sanitárias, tendo 
atenção aos prazos de validade de produtos, para que 
eles cheguem ao consumidor final com segurança. 

LEIA MAIS

Confeitaria de Londrina re-
toma faturamento ao aten-
der anseios do consumidor
Cabeça aberta para novos conceitos e habilidade para 
inovar são características de um empreendedor de su-
cesso. A doceria de Londrina é comandada por Nilo e 
Suely Kato. A história deles como empresários come-
çou após um período de quinze anos morando no Japão. 

LEIA MAIS

Produtos sem lactose avan-
çam no mercado e são in-
dispensáveis para ofertar

LEIA MAIS

Prática: Como o controle de 
estoque ajuda na qualidade de 
produtos na alimentação

Empresas investem mais em itens diferenciados para 
atender à demanda cada vez maior. Com quase meta-
de da população brasileira, quatro em cada dez pessoas, 
têm algum grau de intolerância à lactose, de acordo com 
a Food Intolerance Network. 

https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/11/com-acoes-em-alta-starbucks-preve-forte-recuperacao-no-proximo-ano/
https://blog.praticabr.com/como-o-controle-de-estoque-pode-ajudar-na-validade-de-produtos-no-setor-de-alimentos/
https://g1.globo.com/pr/parana/especial-publicitario/sicredi/parana-que-coopera/noticia/2020/11/27/confeitaria-de-londrina-retoma-faturamento-ao-atender-anseios-do-consumidor.ghtml
https://www.foodservicenews.com.br/produtos-sem-lactose-avancam-no-mercado/


CLIPPING 07/12/2020 a 11/12/2020

EMPREENDEDORISMO

Empreendedores apostam em 
pão de alho de fermentação 
natural
“500g de muito amor, carinho e manteiga”. Assim Luiz 
Henrique Maciel, 26 anos, define o pão de alho de  fer-
mentação natural lançado pelo serviço de churrasco 
para eventos Dos Greco. A receita do produto foi criada 
por Eduardo Greco, 23 anos, sócio de Luiz no negócio, e 
leva alho poró, manteiga e queijo muçarela em uma ba-
guete italiana de fermentação natural. 

LEIA MAIS

Economia brasileira cresceu 
7,5% no terceiro trimestre, 
aponta monitor do PIB da FGV
LEIA MAISLEIA MAIS

Venda de salgados: porque 
vale a pena investir nesse 
ramo no mercado
LEIA MAIS

Marilan anuncia compra da 
Casa Suíça e entrada no 
mercado de panetones
LEIA MAIS

Quais são os desafios da se-
gunda geração na empresa 
familiar?

LEIA MAIS

Os senadores aprovaram também o Projeto de Lei que 
transforma o Programa Nacional de Apoio às Microem-
presas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) uma 
política pública permanente.

LEIA MAIS

Sebrae está entre os top 3 do 
Prêmio iBest 2020 e recebe 
reconhecimento digital

Na primeira geração no comando três aspectos são 
relevantes para o sucesso das empresas familiares: 
fundadores e fundadoras no comando, empreendedo-
rismo e conflitos administrados pelos pais. Na segunda 
geração estes mesmos aspectos podem ser diferen-
tes: o empreendedorismo dos fundadores pode não 
existir (não é transmitido simplesmente pelo DNA).

Senado aprova nova Lei que 
traz novidades para as micro 
e pequenas empresas

https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/ge2/noticias/2020/11/767399-empreendedores-apostam-em-pao-de-alho-de-fermentacao-natural.html
https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/11/19/economia-brasileira-cresceu-75percent-no-terceiro-trimestre-aponta-monitor-do-pib-da-fgv.ghtml
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-esta-entre-os-top-3-do-premio-ibest-2020,c0fd8321d8e36710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://blog.praticabr.com/venda-de-salgados-por-que-vale-a-pena-investir-nesse-ramo/
https://mercadoeconsumo.com.br/2020/12/10/marilan-anuncia-compra-casa-suica-e-entrada-no-mercado-de-panetones-e-bolos/
https://administradores.com.br/artigos/quais-s%C3%A3o-os-desafios-da-segunda-gera%C3%A7%C3%A3o-na-empresa-familiar
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/senado-aprova-nova-lei-de-licitacoes-que-traz-novidades-para-as-micro-e-pequenas-empresas,2b7e676609e46710VgnVCM1000004c00210aRCRD

