
CLIPPING
DA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA Edição 304- Ano VI 

04/01/2021 a 08/01/2021

Realização: Apoio:

Prêmio Encontro Gastrô - Co-
nheça os homenageados na 
categoria Padaria

    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 

Gigantes do varejo vendem até 765% mais em dezembro, ape-
sar da pandemia, superando, e muito, o Natal de 2019

Última semana de inscrições 
para o Curso Online Metodolo-
gia Propan 2021! Aproveite!
Esta é a última chance para garantir todo conteúdo e 
estratégias necessários para começar 2021 recuperan-
do as perdas de 2020. Este ano precisa ser bem mais 
efetivo em vendas e resultados. Adquira conhecimento 
especializado no Administrativo Financeiro, Gestão da 
Produção, Vendas e demais áreas do varejo alimentar.
LEIA MAIS

Confeitaria desponta com re-
sultados nas padarias
Vinícius Dantas, presidente do Sindicato e Associação 
Mineira das Indústrias de Panificação (Amipão), afirma 
que, apesar de serem dados variáveis, tortas doces e 
de aniversário, brigadeiros e pudins são costumeira-
mente os mais procurados nas padarias. 

LEIA MAIS

A venda online de produtos passou por um avanço expressivo durante a pandemia do coronavírus, já que muitas 
pessoas tiveram de adaptar seus hábitos de consumo em meio às políticas de isolamento.Veja mais na página 2.

A edição especial da Encontro Gastrô - O melhor de BH 
conta como os estabelecimentos da capital enfrenta-
ram a maior crise já enfrentada pelo setor. Em meio à 
tempestade que tomou conta do mundo diante do novo 
coronavírus, todos que sobreviveram à pandemia são 
vencedores e merecem nossos aplausos. 

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.foodservicenews.com.br/doces-resultados/
https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2021/01/encontro-gastro-2020-conheca-os-homenageados-na-categoria-padaria.html
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PRODUTOS E EMPRESAS
Gigantes do varejo vendem 
até 765% mais em dezembro, 
apesar da pandemia
A venda online de produtos passou por um avanço 
expressivo durante a pandemia, já que muitas pessoas 
precisaram adaptar os hábitos de consumo em meio ao 
isolamento social. Mas os números surpreenderam e o 
valor das vendas em 2020 superou —  e muito — o de 
2019.

LEIA MAIS

Varejo tem recuperação nas 
vendas de fim de ano na capi-
tal paulista
Balanço da Associação Comercial de São Paulo mostra 
que as vendas do varejo nos primeiros quinze dias de 
dezembro tiveram alta de 0,4% em comparação com 
o mesmo período de 2019. O levantamento foi feito a 
partir dos dados da Boa Vista, que administra serviços 
de proteção ao crédito.  

LEIA MAIS

O papel do varejo na nova era 
dos meios de pagamento, es-
creve Freitas Gomes
Os novos meios de pagamento, assim como agentes 
financeiros, trazem permissão de saques, fazendo 
com que o estoque gire com maior rapidez. O Pix faz 
parte de uma agenda estrutural e de competitividade 
que vem sendo exitosamente conduzida pelo BC, ace-
lerada pela digitalização imposta pela crise sanitária, e 
que deve ser reconhecida pelas lideranças no país. 

LEIA MAIS

Amassadeira: como escolher 
a ideal para a produção?

LEIA MAIS

Poucos sabem a importância de uma amassadeira em 
seu estabelecimento. É graças a ela que o pão fica da 
forma como o consumidor brasileiro mais gosta: cro-
cante por fora e macio por dentro. Mas ele só atinge a 
textura ideal se passar por um processo de produção 
capaz de misturar e deixar a massa no ponto perfeito. 
Pensando nisso, veja como equipamentos permitem 
uma melhor mistura entre farinha e água, que influen-
ciam diretamente no processo. 

https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/01/09/gigantes-do-varejo-vendem-ate-765-mais-em-dezembro-apesar-da-pandemia
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-12/varejo-apresenta-recuperacao-nas-vendas-de-fim-de-ano
https://www.poder360.com.br/opiniao/economia/o-papel-do-varejo-na-nova-era-dos-meios-de-pagamento-escreve-freitas-gomes/
https://blog.praticabr.com/amassadeira-como-escolher-a-ideal/
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CONSUMO

ECONOMIA

Encontro Gastrô 2020 - 
Conheça os homenageados 
na categoria Confeitaria
A edição especial de Encontro Gastrô - O melhor de BH 
conta como os estabelecimentos da capital enfrenta-
ram a maior crise já enfrentada pelo setor. Na confeita-
ria, como não poderia ser diferente, diversas empresas 
se destacaram pela força de seguir em frente e conti-
nuar apresentando respostas positivas mesmo em 
meio à pandemia.

LEIA MAIS

De acordo com o levantamento, os brasileiros fizeram 
8,1 milhões de pedidos pela internet nos 14 dias an-
teriores ao Natal, alta de 27,5% em um ano. O tíquete 
médio das compras realizadas online aumentou 13,4%, 
para R$ 462, o que ajudou a impulsionar as vendas.

LEIA MAIS

Festas na caixa em ascensão 
ganham ainda mais notorie-
dade com a pandemia
Daniela Fernandes Dias, proprietária da Uai Cakes Do-
çaria Gourmet, localizada em Uberlândia, MG, confirma 
que após a pandemia, as vendas das festas na caixa au-
mentaram bastante, tanto destinadas para residências 
quanto para empresas. “Lançamos o kit já tem uns três 
anos e, desde então, tem atraído muito a clientela”.

LEIA MAIS

Venda de bebidas na padaria: 
o que levar em consideração 
no mix

LEIA MAIS

Varejo online fatura 45% a mais 
no Natal de 2020  batendo a 
marca de 3 bilhões no total

Sucos; vitaminas; iogurtes; água (com e sem gás); re-
frigerantes;  chás quentes ou frios;  achocolatado; milk-
shakes e, claro, o café! Você sabia que a cafeteira deve 
ocupar um local de destaque? Ela compõe a decoração 
de sua vitrine e chama a atenção dos clientes. 

https://www.revistaencontro.com.br/canal/revista/2021/01/encontro-gastro-2020-conheca-os-homenageados-em-confeitaria.html
https://www.infomoney.com.br/consumo/varejo-online-fatura-45-a-mais-no-natal-de-2020/
https://www.foodservicenews.com.br/celebracao-diferenciada/
https://blog.praticabr.com/venda-de-bebidas/


CLIPPING 04/01/2021 a 08/01/2021

EMPREENDEDORISMO

Você sabe o que é rotisseria? 
Conheça essa oportunidade
A rotisseria é uma excelente alternativa para todas as 
pessoas que não querem, não têm tempo ou não sabem 
cozinhar, mas gostam de comer bem e com muita qua-
lidade. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas, esse tipo de negócio vem 
se desenvolvendo desde os anos 90 devido ao forneci-
mento de alimentos congelados, seguido de pratos se-
miprontos.

LEIA MAIS

Como realizar seu sonho 
empreendedor em 2021, vejas 
dicas importantes
LEIA MAISLEIA MAIS

Após ser mãe, ela deixou 
mercado financeiro para 
criar padaria para bebês
LEIA MAIS

Recuperando perdas: peque-
nas e microempresas irão 
começar 2021 investindo
LEIA MAIS

Ano novo, ideias novas: 7 di-
cas para reinventar o seu mo-
delo de negócio

LEIA MAIS

Confira 9 passos de como vender pelo Instagram sem 
precisar ter uma loja virtual para isso. Diferentemente 
da crise geral que afeta o mundo todo, os negócios on-
line cresceram cerca de 50% em 2020.

 LEIA MAIS

Prazo de adesão de pequenos 
negócios ao Simples Nacional 
vai até 29 de janeiro

O primeiro passo ou dica para quem pretende redese-
nhar o modelo de negócio da empresa, visando voos 
mais altos no ano que se inicia passa pela revisão de 
processos internos e também pela análise de concor-
rência. Procure separar um tempo para estudar e bus-
car respostas para todas as estratégias que não deram 
certo no ano anterior. 

Como vender pelo Instagram: 
9 passos para lucrar sem 
e-commerce

https://blog.praticabr.com/voce-sabe-o-que-e-rotisseria-conheca-essa-oportunidade/
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/como-realizar-seu-sonho-empreendedor-em-2021,7638a93486dc6710VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/NA/prazo-de-adesao-de-pequenos-negocios-ao-simples-nacional-vai-ate-29-de-janeiro,62a2ca98f90e6710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2021/01/10/apos-ser-mae-ela-deixou-mercado-financeiro-para-criar-padaria-para-bebes.htm
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/12/28/pequenas-e-microempresas-pretendem-comecar-2021-investindo-para-tentar-recuperar-perdas.ghtml
https://blog.rcky.com.br/ideias-novas/
https://blog.rcky.com.br/vender-instagram/

