
CLIPPING
DA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA Edição 303- Ano IV

14/12/2020 a 18/12/2020

Realização: Apoio:

Padaria inova, aumenta fatu-
ramento e projeta crescimen-
to em 2021

    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 

Preço do pão deverá subir em 2021: aumento do salário mínimo 
e do preço da farinha impactam em reajuste na panificação

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

Aumenta procura por produ-
tos e ceias de Natal em pada-
rias, devido à pandemia
O consumo por produtos gerais da padaria cresceu 
com as restrições de circulação e tem aumentado ain-
da mais em dezembro. “Os produtos de revenda estão 
apresentando crescimento desde o início do ano.

LEIA MAIS

Refletindo o aumento do custo da matéria-prima e a subida do salário mínimo, essa é a perspectiva para a indús-
tria da panificação, ressalvando o peso e o preço definidos livremente.Veja mais na página 2.

Segundo o presidente da Abip, Paulo Menegueli, o setor 
de panificação sofreu bastante com a alta do dólar. Po-
rém, também se reinventou, buscou novos fornecedo-
res, adaptou receitas, adotou novas técnicas e estreitou 
parcerias. “Tenho certeza que vamos romper o ano ain-
da mais esperançosos e seguros de um futuro melhor. 
Acredito que 2021 será uma nova oportunidade”.

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/aumenta-procura-por-produtos-e-ceias-de-natal-em-padarias-devido-a-pandemia/
https://www.abip.org.br/site/padaria-inova-aumenta-faturamento-e-projeta-crescimento-em-2021/
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PRODUTOS E EMPRESAS
Preço do pão deverá subir em 
2021
”Olhando para a situação econômica e financeira do 
país, à medida que se fala no aumento do salário mínimo 
nacional para 2021 e no aumento gradual do preço das 
matérias-primas, podemos perspetivar que isso será 
refletido no preço do pão”, adiantou a Associação do 
Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e 
Similares (ACIP).

LEIA MAIS

Verdemar inaugura loja em 
tradicional ponto do bairro 
Prado
Um ponto tradicional do bairro Prado, na região Oeste 
de Belo Horizonte, deu espaço a uma nova unidade da 
rede de supermercados. “São mais de 23 mil produtos, 
entre nacionais e importados, linha de padaria, com 
foco na produção própria de centenas de itens artesa-
nais”, afirma Alexandre Poni, sócio proprietário. 

LEIA MAIS

Alimentação fora do lar: como 
aproveitar essa tendência
Restaurantes, lanchonetes e padarias precisam estar 
por dentro das novas demandas dos consumidores. 
Os cardápios devem contar com opções tradicionais, 
mas cada vez mais é preciso investir nas novidades que 
também vão agradar a esse público diferenciado. Assim 
como em qualquer outro tipo de negócio, uma empresa 
na área da alimentação deve tomar suas decisões mais 
importantes se baseando em dados reais.

LEIA MAIS

Pão de fermentação natural 
está em alta e abre mercado 
para padarias especializadas

LEIA MAIS

O levain, para quem não sabe, nada mais é do que uma 
técnica natural de fermentação natural que consiste 
em misturar a farinha com a água e deixar lá por dias, 
meses e até anos a fio.  Essa mistura composta de le-
veduras e bactérias contribuem para os aromas e sa-
bores do pão, além de garantir uma maior durabilidade 
ao alimento. Estes novos sabores têm atraído um nú-
mero cada vez maior de clientes.

https://expresso.pt/economia/2020-12-16-Preco-do-pao-devera-subir-em-2021
https://www.belohorizonte.com.br/verdemar-inaugura-loja-em-tradicional-ponto-do-bairro-prado/
https://blog.novasafra.com.br/2020/12/04/alimentacao-fora-do-lar/
https://www.correio24horas.com.br/noticia/nid/pao-de-fermentacao-natural-esta-em-alta-e-abre-mercado-para-padarias-especializadas/
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CONSUMO

ECONOMIA

Doces personalizados para 
festas:  uma opção rentável 
para ofertar em seu negócio!
Por mais que confeitarias tenham um foco específico em 
fazer sobremesas, saiba que é possível inovar dentro do 
ramo ao apostar na fabricação de doces personalizados 
para festas. Você já considerou essa possibilidade? Com 
diversos confeiteiros atuando no mercado, é indispen-
sável ter algum diferencial competitivo como esse para 
se destacar.

LEIA MAIS

É importante verificar os requisitos para fazer a ins-
talação correta de equipamentos. É preciso entender 
como a montagem deve ser feita e quando buscar 
uma equipe de profissionais para fazer o serviço cor-
retamente, além de realizar o planejamento do local.

LEIA MAIS

Dicas da Prática: pontos fun-
damentais para produção de 
macarons
É importante pensar que a produção profissional e a co-
mercial são diferentes das artesanais, pois a demanda 
é maior. Portanto, nossa infraestrutura, nossos equipa-
mentos e nossos processos devem estar prontos para 
esse tipo de produção, de modo a evitar empecilhos. 
Sabendo disso, vamos às dicas.

LEIA MAIS

Um terço das vendas de fim de 
ano no país será pela internet, 
estimam varejistas

LEIA MAIS

A importância do cuidado na
hora da instalação de equi-
pamentos em sua empresa

Avanço das vendas on-line deve fazer o comércio 
eletrônico brasileiro chegar já neste ano a cerca de 10% 
do varejo total. O ano de 2020 foi de amadurecimen-
to do varejo on-line no mundo, mas principalmente no 
Brasil, diz Marco Bravo, diretor do Google. 

https://blog.novasafra.com.br/2020/12/04/doces-personalizados-para-festa/
https://blog.praticabr.com/instalacao-de-equipamento/
https://blog.praticabr.com/5-dicas-fundamentais-para-a-producao-de-macarons/
https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2020/12/17/um-terco-das-vendas-de-fim-de-ano-no-pais-sera-pela-internet-estimam-varejistas.ghtml
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EMPREENDEDORISMO

Forno de Minas: a história da 
família que popularizou o pão 
de queijo no Brasil
“Nós vendemos as linhas de telefone que a minha mãe 
tinha, alugamos uma sala comercial e começamos a fa-
bricar pães de queijo. No início, fabricávamos 60 kg por 
dia e o objetivo era vender em padarias e pequenos 
mercados”, explicou Helder. A estratégia deu tão certo 
que a Forno de Minas acabou criando uma nova catego-
ria de produto congelado o país.

LEIA MAIS

Sebrae Delas: minissérie 
retrata principais desafios do 
empreendedorismo feminino
LEIA MAISLEIA MAIS

Supermercados mineiros 
projetam crescimento de 
6,5% no Natal
LEIA MAIS

Como utilizar corretamente 
estratégias de marketing em 
seu negócio
LEIA MAIS

Projetos que tramitam no Se-
nado podem ajudar pequenos 
negócios a superar crise

LEIA MAIS

Aproveitando a temporada da maior venda durante o 
ano e também a nova tendência de entregas por deli-
very, há quem esteja faturando com um pouco de cria-
tividade e organização. 

LEIA MAIS

Delivery próprio cresce entre 
as franquias de alimentação 
no Brasil

Propostas que isentam cobrança de tributos até ja-
neiro de 2021 e criam o Programa de Renegociação 
Extraordinária de Dívidas do Simples Nacional, depen-
dem de pedido de urgência para serem votadas em 
Plenário. De acordo com estudo realizado pelo Sebrae, 
31% dos donos de pequenos negócios possuem dívi-
das ou empréstimos com parcelas atrasadas.

Confeitaria da Serra faz 
sucesso com delivery de 
chocotones no Natal

https://www.infomoney.com.br/negocios/forno-de-minas-a-historia-da-familia-que-popularizou-o-pao-de-queijo-no-brasil/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/sebrae-delas-minisserie-retrata-principais-desafios-e-potencias-do-empreendedorismo-feminino,98b374841a166710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://polinize.com/delivery-proprio-cresce-entre-as-franquias-de-alimentacao/
http://portalamis.org.br/plus/modulos/noticias/ler.php?cdnoticia=2219
https://blog.praticabr.com/4-dicas-infaliveis-sobre-como-utilizar-upselling-no-restaurante/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/projetos-que-tramitam-no-senado-podem-ajudar-pequenos-negocios-a-superar-crise,eeebe8ae55676710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.portaltemponovo.com.br/confeiteira-da-serra-faz-sucesso-com-delivery-de-chocotones-trufados-e-doces-de-natal/

