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Projeto de desenvolvimento do setor de panificação e confeitaria com atuação na qualidade, produtividade e sustentabilidade

Técnica de congelamento aumenta
produtividade e reduz desperdício
O processo de congelamento de alguns itens do setor de panificação tem proporcionado ganhos de produtividade
e dá maior flexibilidade à produção, na medida em que permite o atendimento da demanda e reduz desperdícios.
Saiba mais: http://bit.ly/1TNB5ZM

Norma Técnica da ABNT
Farinha de trigo vai subir 10%
para a fabricação do pão tipo em junho, mas padarias não
francês completa três anos devem subir preços
A correção nos preços da matéria-prima encarece os
custos da panificação, já que a farinha tem peso de 30%
na composição do custo final do paõzinho francês.
Saiba mais: http://bit.ly/25BUMvk

As sobremesas ganham
destaque em restaurantes
japoneses
Saiba mais: http://bit.ly/25EPqCY

Datas comemorativas de
junho geram expectativa
O mês de junho chegou e com ele datas como Dia dos
Namorados, chegada do inverno e festa junina para impulsionar as vendas. Preços nos itens típicos de junho já
começaram a ter alterações.

Choux cream, mil crepes de matchá, chiffon cake...os
restaurantes japoneses começam a investir nos doces
do estilo yogashi, que combina técnicas francesas de
confeitaria e ingredientes nipônicos.

Saiba mais: http://glo.bo/1PavevK

Saiba mais: http://bit.ly/1TSZYZE

Legislativo gaúcho e Sindipan/RS lançam campanha de
doação de órgãos
Saiba mais: http://bit.ly/25BL5wN
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PRODUTOS E EMPRESAS

Empreendedora investe em
sobremesas sofisticadas para
restaurantes

Depois de trabalhar oito anos no mercado financeiro,
Ana Gabriela Borges decidiu abrir uma empresa no ramo
de sobremesas
Saiba mais: http://glo.bo/25hSMIq

Pão to Go lança modelo de SP ganha padaria 100% vegan
franquia com investimento Saiba mais: http://bit.ly/22D4wUb
menor
A ideia é oferecer um modelo com menor investimento Campinas ganha padaria sem
e que alcance um público presente em shopping centers,
glúten e lactose
centros empresariais, terminais rodoviários, etc.
Saiba mais: http://bit.ly/1X2Ug7D

Saiba mais: http://bit.ly/1Ps1G24

Cafeteria inspirada em Hello Nova geração de cafeterias
Kitty abre em Londres
foca em qualidade
No menu da cafeteria, aparecem quitutes delicados e
charmosos como a limonada rosa, sanduíches, tortinhas e outras delícias. Também são comercializados
suveniers da personagem.

A cena recifense de cafeterias mudou radicalmente no
úlimo par de anos, com a abertura de casas independentes com foco no serviço do café: da escolha do grão
especial à forma como é preparado.

Saiba mais: http://glo.bo/1Zk9Nho

Saiba mais: http://bit.ly/1Xp6BDT

Wickbold lança a linha Grão Starbucks vai lançar café
Sabor 100% Integral
com nitrogênio nos EUA
Saiba mais: http://bit.ly/1Ujx52W

Saiba mais: http://bit.ly/1O7Krmt

Coca-Cola compra Ades e Nestlé amplia linha grego
reforça portfólio ‘saudável’
torta com versões light
Saiba mais: http://glo.bo/24jxIyW

Saiba mais: http://bit.ly/1UmbruK

Nescau apresenta exclusiva versão Zero Lactose
Saiba mais: http://bit.ly/1VBYoKZ

McDonald’s vai testar restaurante ‘gourmet’ no Brasil
Saiba mais: http://bit.ly/25BYMvH
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CONSUMO

Tapioca se populariza e ganha
espaço no mercado nacional
O prato típico do Norte e Nordeste, fruto de herança indígena, se popularizou e ganhou o País. Os números da
Associação Brasileira dos Produtores de Amido de Mandioca (Abam) comprovam a façanha: ano passado, aumentou em 30% o consumo da goma.
Saiba mais: http://bit.ly/1Wzs6kO

Restaurante ainda é o local Brasileiros comem 1,5 milhão
preferido pelos namorados
de pizza por dia
Saiba mais: http://bit.ly/1PrMZfk

Saiba mais: http://bit.ly/1srVbSP

Café gelado e pronto para 47% dos consumidores não
beber ganha espaço nos EUA querem gastar dinheiro
Saiba mais: http://bit.ly/1U2Pox9

Saiba mais: http://bit.ly/1t6Nm5y

ECONOMIA

Consumidor deve gastar
16,84% a menos no Dia dos
Namorados em 2016
Cerca de 20% das pessoas pretendem reduzir seus gastos; entre eles, necessidade de economizar é a principal
justificativa. O gasto médio dos entrevistados deve ficar em R$ 137,48, abaixo dos R$ 150,82 registrados no
ano passado.
Saiba mais: http://bit.ly/24mQSnx

Rótulos terão de mostrar
ingredientes alergênicos a
partir de julho
A partir do dia 3 de julho, os rótulos dos alimentos deverão trazer informações sobre ingredientes alergênicos. O prazo, estabelecido desde 2015, foi mantido
em reunião da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
Saiba mais: http://glo.bo/1XpdNQw
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EMPREENDEDORISMO

3 dicas de como contratar
e treinar um bom time de
vendas
Ter um time de vendas competente é essencial para
qualquer empresa que busca o sucesso. As vendas de
produtos e serviços geram o faturamento que mantém
o negócio.
Saiba mais: http://glo.bo/1XpixWd

6 atitudes fundamentais
para quem deseja ser
campeão em vendas
Aumentar as vendas, o faturamento e também o lucro
são alguns dos objetivos das empresas. Em tempos de
crise econômica, esse caminho, que já é repleto de desafios, ganha mais obstáculos, onde se destaca a diminuição do poder de compra de clientes e consumidores.
Saiba mais: http://bit.ly/1TNJrRg

Como incentivar minha
equipe para vender mais?
Os sistemas ou métodos para remuneração, como instrumento de incentivo, vêm sendo discutidos com muita intensidade nos últimos anos. O grande desafio é definir qual a medida certa entre incentivo e gestão.
Saiba mais: http://abr.ai/1O6CSwi

11 perguntas para entender
o que mais atrapalha seu
negócio
Empreendedores estão sempre pensando nos desafios
que têm pela frente. A lista não é pequena, mas o maior
desafio é na hora de identificar o que é prioridade. Isso
pode sugar grande parte do tempo dos empreendedores e, ainda assim, não gerar os melhores resultados.
Saiba mais: http://abr.ai/1O7NVW7

5 dicas para aumentar a produtividade no trabalho
As notificações na tela e a falta de planejamento podem ser grandes vilões da produtividade
Saiba mais: http://bit.ly/1U2Wphw

