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BRASIL NOVO,
ESPERANÇAS RENOVADAS
Nosso País acaba de entrar em sua “Década de Ouro”. E nós vamos trabalhar muito
para que ela aconteça e se perpetue.

N

ão resta a menor dúvida:
o Brasil mudou. E para
melhor. Essa constatação,
que é bastante óbvia nos noticiários
da economia, nos chega sob a forma
da inclusão de milhões de pessoas no
mercado de consumo e do salto evolutivo das classes sociais com maior
poder de compra. Prova disso é que
muitas pessoas que entravam em
nossas padarias apenas para comprar o básico, o pão e leite de cada
dia, agora estão aumentando a quantidade e diversificando os itens que
compõem a sua cesta.
Além das melhorias do cenário sócio-econômico-demográfico, mudanças importantes também estão sendo
realizadas na política de segurança e
na esfera da preservação do meio ambiente no País. Demorou, mas parece
que a “ficha” caiu. O período que se
iniciou no último dia 1º de janeiro já
está sendo denominado a “Década de
Ouro” do Brasil. E não é só porque seremos sede Copa do Mundo, em 2014,
e das Olimpíadas de 2016. O brasileiro
começou a resgatar a sua autoestima.
Tempos atrás, ela andava em baixa,
em dissonância com a alegria latente
e contagiante de nosso povo.
Mas, é claro, ainda há muita coisa
a ser feita. Principalmente nos campos da saúde, da infra-estrutura e da
educação. Afinal, não dá para concorrer ao título de “líder dos emergentes”
convivendo com a situação caótica das filas imensas nos hospitais e
pronto-socorros, dos recorrentes quadros de enchentes, que se repetem todos os anos, ceifando tantas vidas e,

ainda, de crianças e adultos vivendo
longe dos bancos escolares e, por isso
mesmo, à margem do mercado de
trabalho. Definitivamente, “cultura”
tem que ser para os brasileiros muito
mais do que nome de televisão pública. Mais do que tudo, o que o povo
brasileiro quer por meio do equacionamento satisfatório dessas e de outras questões – como uma verdadeira
reforma tributária, por exemplo – é
apenas uma coisa: respeito.
Mas há luz no fim do túnel. E a boa
notícia é que ela está mais perto do
que se imagina. Temos, agora, no poder uma nova e motivada presidente.
E um vice, Michel Temer, que além
de competente, é um sincero amigo
da panificação, como atestam suas
visitas e muitos contatos realizados
com o Sindipan/Aipan-SP. Além disso, temos ainda um time de primeira
no comando da cidade e do estado de
São Paulo, gente dona não só de boas
ideias, mas de uma grande vontade
de mudar e reverter o cenário das adversidades e injustiças.
Assim, sentimos nossa esperança
e nossa confiança renovadas. Apostamos na melhoria, na estabilidade, no
crescimento de nossa economia e de
nosso País. E, por tudo isso, é claro,
também na evolução da panificação
paulistana, paulista e brasileira, que,
em 2010, acompanhou o ritmo de
crescimento da indústria, e deverá
continuar a fazê-lo nos próximos 12
meses.
Dois mil e onze será, para o Sindipan/Aipan-SP, um ano de consoli-

dação dos muitos projetos que temos
em andamento, como a Escola Móvel,
a implementação da oferta de cursos
pelo IDPC e de iniciativas em prol da
sustentabilidade e da defesa do meio
ambiente, como as campanhas da
“Sacola Vai-e-Volta” e da “Coleta e
Reciclagem do Óleo”. Mas teremos
muitas novidades ao longo do ano
também, trazendo novas e inteligentes propostas que, com toda certeza,
ganharão musculatura com o seu
apoio e adesão. Além disso, vamos,
decididamente, promover a melhor
FIPAN de todos os tempos, com você
poderá conferir.
Sim, vamos fazer, juntos, um 2011
de muitos sucessos e de grandes realizações. Acredite e trabalhe!
Um forte abraço!

Antero José Pereira
é Presidente do
Sindicato da Indústria
de Panificação e
Confeitaria de São
Paulo – Sindipan
e da
Associação dos
Industriais de
Panificação e
Confeitaria de São
Paulo – Aipan
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CARTAS

FEIRAS INTERNACIONAIS
“Li, com especial atenção, a reportagem sobre a participação do Brasil, por meio
do estande do Sindipan e da FIPAN montado na feira IBIE, realizada em Las Vegas, que a revista IP&C publicou em sua última edição. Julgo muito importante
essa iniciativa porque, vivendo num planeta cada vez mais globalizado, precisamos capitalizar todas as possibilidades de intercâmbio no setor de panificação
e, é claro, nos mantermos atualizados sobre todas as novidades em termos de
matérias-primas, insumos, equipamentos e tecnologias que estão sendo lançadas mundo afora. Parabéns!”

Sandra G. de Mello Soares – São Paulo
Em nome do Sindipan/Aipan-SP e da FIPAN, agradecemos sinceramente os seus cumprimentos, Sandra! E concordamos em gênero, número e grau: atualização é tudo nos dias de hoje, principalmente num setor tão dinâmico quanto o da panificação, não
é mesmo?! Por isso, as entidades e a FIPAN continuarão “dando
as caras” e promovendo grandes negócios em suas participações
em feiras internacionais. E nós, aqui da IP&C continuaremos
sempre cobrindo esses eventos com especial destaque.
COMO MONTAR UMA PADARIA
“Achei bastante interessante a matéria sobre como abrir uma padaria, publicada na edição de Dezembro 2010/Janeiro/2011 da IP&C. O texto foi muito esclarecedor e dotado com informações bem bacanas para quem, como eu, deseja
ingressar no negócio de panificação. Mas, em minha opinião, ficou faltando uma
parte importante, falando sobre geomarketing, que é uma abordagem que permite a análise das variáveis relevantes relacionadas ao espaço para montagem
da nova casa, por meio da visualização de dados mercadológicos confrontados
em mapas geográficos. Gostaria de ver uma reportagem sobre o tema em uma
das próximas edições.”

::::::::::::

Pedido feito, pedido atendido, Antônio! Nesta edição da revista você
vai encontrar uma matéria bastante interessante sobre o assunto,
construída a partir de informações e dicas de alguns dos maiores
especialistas em geomarketing do Brasil. Confira e, depois, não deixe
de nos escrever para dizer se você gostou, combinado?!
ENGENHARIA DE CARDÁPIO
“Diversificar o cardápio é uma estratégia chave para conquistar os clientes literalmente ‘pelo estômago’ numa padaria. Só que fazer isso não é uma tarefa fácil, uma
vez que envolve muitas e muitas variáveis, como logística, preços e equações de
rentabilidade. Por isso, gostaria de cumprimentar o gestor empresarial e diretor da
InfoRest Mário Miranda pela forma como ele abordou o tema da engenharia de cardápio em seu artigo na última edição da nossa querida revista IP&C. Vocês poderiam
me passar os contatos dele?”

José Antônio Mariano - São Bernardo do Campo
É pra já, José! O Mário Miranda fica baseado no Rio de Janeiro. Anote
aí os contatos dele – Fone: (21) 2281-5583 e e-mail: info@inforest.
com.br. Temos certeza de que ele vai apreciar o seu interesse pelo
assunto. E não deixe de nos escrever sempre, mandando sugestões
de temas para novos artigos e reportagens – convite este extensivo a
todos os leitores da revista IP&C, é claro!

Escreva para a gente!! (Envie a sua mensagem para a
“Seção de Cartas” da revista IP&C, endereçando-a para a
Rua Frei Caneca, 91 – 9º Andar, Consolação, São Paulo –
SP, CEP 01307-001”. Se quiser usar o fax, envie-a para o
número (11) 3159-3223. E se quiser mandá-la por e-mail,
o endereço é ipc@sevenbr.com.br.

Antônio Manoel de Gusmões – São Paulo
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PRÊMIO DE JORNALISMO:
VITÓRIA DO TALENTO
Muita emoção na noite de 14 de dezembro, data da
cerimônia de entrega do 4º Prêmio Sindipan/Aipan/
IDPC-SP de Jornalismo, realizada no auditório da sede
das entidades. Foram distinguidas as reportagens sobre
a panificação em três categorias: Mídia Impressa, Mídia
Eletrônica (internet e TV) e Mídia Rádio, que, nesta
edição, por decisão da Diretoria do Sindicato, ganhou
uma categoria só para ela.
Prestigiado por associados, diretores e um grande
número de profissionais da imprensa, o evento
transcorreu em clima de cordialidade, em que pese
o fato de que a torcida entre as equipes de redação
representadas pelos finalistas tenham sido muito
grande. E não era para menos. Afinal, os prêmios para os
vencedores eram para lá de tentadores: uma viagem a
Paris + € 1.500 para os primeiros colocados em cada uma
das três categorias; uma viagem para Lisboa + € 1.500
para os segundos; e um notebook para os terceiros.
No total, o concurso recebeu a inscrição de 65
matérias, das quais 19 foram selecionadas. A pré-seleção
foi feita com a Diretoria Executiva e de Marketing do
Sindipan e apresentada à Diretoria de Marketing, com
a presença da Presidência das entidades, em reunião
realizada no dia 30 de novembro. As matérias foram
apresentadas encadernadas, com produção gráfica,
divididas por mídias e, em pen drive, com as gravações
de rádio e de televisão.
As mesmas pastas foram entregues para as juradasjornalistas Carmen Locatelli (Rede TV!), Chantal Brissac
(Revista 29 Horas), Simone Spitzcovski (Revista Exame) e
Marjorie Zoppei (Revista Men’s Health). Representando a
Diretoria do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, os jurados foram
os diretores Eduardo Martins, Delcino dos Santos e
Antonio Stagliano, além de Alexandre Feijó, gerente de
Marketing, Vera Ruthofer, diretora executiva e Dorotéia

5

8

6

1) Um grande número de convidados prestigiou a entrega do Prêmio.
2) Sandra Cabral, da Rádio Eldorado, conquistou a 3ª colocação na categoria “Mídia Rádio”, com uma
reportagem sobre panetones.
3) Ilana Lichtenstein e Saulo Yassuda, 1os colocados da categoria “Mídia Impressa”.
4) Gabriel Baldocchi, 2º colocado na categoria “Mídia Impressa”, concedendo entrevista à AIPANTV.
5) Dona Eliana, mãe da jornalista Márcia Bindo: muito orgulho e alegria por mais esta conquista da
filha, a quem representou na cerimônia.
6) César Holanda, da Rádio Record, grande vencedora da categoria “Mídia Rádio”.
7) O jornalista José Paulo de Andrade (esq.), com o vice-presidente do Sindipan-SP, Carlos Elias Perregil.
8) Antero Pereira com os vencedores da categoria “Mídia Eletrônica”. Da esq. para a dir.: Cléber Cândido,
Caroline Cardoso e Clarissa Cavalcanti.

Fragata, assessora de imprensa.
Após a realização do cômputo dos votos, os
vencedores em cada categoria foram:
•
“Mídia Impressa”: 1os colocados – Ilana
Lichstein e Saulo Yassuda, do Jornal da Tarde, pela
reportagem “Universo do pão”; 2º colocado – Gabriel
Baldocchi, da Folha de S. Paulo, pela matéria “Padarias
viram investimento em São Paulo”, e 3ª colocada –
Márcia Bindo, da Revista Vida Simples, da Editora Abril.
•
“Mídia Eletrônica”: 1ª colocada – Caroline
Cardoso, do Jornal Bom Dia São Paulo, da Rede Globo,
pela matéria de lançamento da FIPAN 2010 e de
padarias; 2º colocado – Cléber Cândido, do Jornal SPTV
– 2ª Edição, da Rede Globo, com a reportagem “Padarias
entram em clima de Copa com especialização de
produtos no IDPC”; e 3ª colocada – Clarissa Cavalcanti,
do Jornal da Globo, da Rede Globo, pela matéria de
lançamento da FIPAN 2010 e sobre a falta de mão-deobra qualificada em todo o Brasil.
•
“Mídia Rádio”: 1º colocado – César Holanda
Bezerra, produtor da Rádio Record, pela reportagem
“Está faltando padeiros em São Paulo”; 2º colocado
– José Paulo de Andrade, apresentador da Rádio
Bandeirantes, pela matéria “Sindipan vence concurso
na Grécia”; e 3ª colocada – Sandra Cristina Cabral dos
Santos, apresentadora e produtora da Rádio Eldorado,
pela reportagem “Panetones à venda nas padarias
paulistanas garantem um saboroso final de ano”.
“Mais uma vez, nosso Prêmio de Jornalismo revestiuse de sucesso total. Trata-se de uma retribuição singela
e de uma homenagem sincera aos profissionais de
imprensa que, ao longo do ano inteiro, nos ajudam a
divulgar o nosso setor, aumentando sua visibilidade
e sua boa imagem em São Paulo e em todo o Brasil”,
afirma Antero José Pereira, presidente do Sindipan/
Aipan/IDPC-SP. “E, muito em breve, abriremos as
inscrições para a edição 2011 do Prêmio”, antecipa o
convite aos interessados.
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DA FRANÇA DIRETO
PARA O BRASIL

FECHANDO O ANO
COM CHAVE DE OURO
Para encerrar o primeiro ciclo de aulas, a Escola
Móvel do Sindipan/Aipan/IDPC-SP esteve, em dezembro,
na Zona Oeste da capital paulista, com sua estrutura

Cláudio Lira

"Solo sagrado" da aprendizagem: a Escola Móvel do Sindipan/Aipan/IDPCSP leva conhecimento e tecnologia de panificação para os quatro cantos da
cidade de São Paulo.
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Teoria na prática: o
maître-boulanger
Didier revelando aos
panificadores paulistas
alguns segredos da
panificação artesanal
francesa.

Cláudio Lira

O pão preferido dos brasileiros é o pão francês. Outro, sem
dúvida, é a baguete Mas foi para mostrar que a panificação
artesanal francesa vai muito além dessas tradicionais receitas
que o Sindipan/Aipan/IDPC-SP promoveu, nos dias 8 e 9 de
dezembro, na sede do Sindicato, o 1º Seminário Técnico de
Panificação Artesanal Francesa. Por meio de uma parceria com
o Grupo Soufflet e seus representantes no Brasil – a Festpan e
a Net Trading –, os panificadores paulistas e seus funcionários
puderam conhecer diversos produtos da marca Soufflet
(como farinhas e pré-misturas), além de técnicas exclusivas
de fabricação dos mais variados e legítimos pães da terra de
Napoleão.
“O Soufflet é um grande grupo industrial francês com
produção extremamente diversificada. Ele atua em todas as
áreas da cadeia do trigo, desde a plantação e comercialização
de grãos – passando por farinhas, pré-misturas, enzimas e
fornecimento de equipamentos para panificação –, que, agora,
passa a distribuir seus produtos no mercado brasileiro por
meio da Festpan”, explica Fernando Ulhôa Levy Jr., gestor da
Net Trading, empresa responsável pelo estabelecimento dessa
parceria.
Mas o seminário não ficou apenas na teoria e no âmbito do
show-room. Os participantes literalmente colocaram a mão
na massa e, sob o comando dos maîtres-boulangers Olivier
Jouffreau, Didier Loverat e Florent Bizarro, todos colaboradores
do Grupo Soufflet que vieram para o Brasil exclusivamente
para o evento, produziram fornadas e mais fornadas de
variadas formulações de pães franceses diferenciados.

Parceria de sucesso:
da esq. para a dir.,
Fernando (Net Trading),
Florent e Didier
(Soufflet), Antero Pereira
(Sindipan/Aipan/IDPC) e
Olivier (Soufflet).

“A promoção desse encontro é resultado de muitos
contatos que estamos mantendo com o Grupo Soufflet, o
primeiro deles ainda na Europain 2009, em Paris. Julgamos que
é muito importante para os nossos associados conhecerem
essas novas receitas e tecnologias para implantá-las em suas
padarias, aumentando ainda mais a diversidade de oferta para
o consumidor antenado e demandante por novidades”, pontua
Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP.
“E o fato de a Festpan ser uma das empresas mantenedoras
do IDPC facilitou todo o processo”, complementa. Todos
os participantes do seminário receberam certificados e
aprovaram a iniciativa.

montada por 21 dias no pátio do Atacadista Roldão. E
ali sua já diversificada programação de treinamentos
da escola ganhou dois novos cursos: o “Básico de Pizza”
e, aproveitando a proximidade dessa data tão especial
para as padarias, o “Especial de Natal – Panetones
Doces e Salgados”. Vinte e cinco alunos, funcionários
de panificadoras associadas e outros interessados,
participaram com grande entusiasmo das aulas
ministradas pelos professores do IDPC.
“Além do treinamento e da capacitação dessas
pessoas, com resolução das principais dúvidas
sobre processos e ingredientes, outro resultado
positivo que merece destaque é a mudança de
hábito dos profissionais que participam das aulas – o
comportamento deles muda mesmo, e para melhor.
Isso sem falar que a Escola Móvel tem sido uma grande
vitrine de divulgação da programação de cursos do
IDPC oferecida em nossa sede. Temos recebido muitas
ligações e inscrições de gente interessada em participar
deles lá também, o que é ótimo, pois proporciona
o aperfeiçoamento e o aumento da mão de obra
especializada para o nosso setor”, afirma Rodrigo Sant'
Anna Lopes Chaluppe, gerente técnico executivo do IDPC
/ FUNDIPAN. Fique ligado na agenda da Escola Móvel do
Sindipan/Aipan/IDPC-SP para 2011 no site das entidades:
www.sindipan.org.br e www.fundipan.org.br.
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Abertura da feira: da esq. para a dir., Vislon Borgmann
(SIPCEP), Alexandre Pereira (ABIP), Joaquim Cancela
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Gilson Abreu

SIPCEP PROMOVE A PARANAPÃO
Organizada e realizada pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria no Estado
do Paraná (SIPCEP), a feira PARANAPÃO – 5ª Feira de Produtos e Serviços para Panificadoras,
Bares e Mercearias – transformou Curitiba na capital do pão entre os dias 23 e 25 de novembro,
levando aos participantes novidades tecnológicas e troca de experiências nos diversos cursos oferecidos.
“Idealizamos a PARANAPÃO 2010 para levar aos empresários do setor a oportunidade de conhecer novos produtos, equipamentos e serviços,
além de proporcionar uma reciclagem de conhecimento com os diversos cursos nacionais e internacionais, realizados nas duas padarias
modelos montadas no evento”, diz Vilson Felipe Borgmann, presidente do SIPCEP. A feira contou com aproximadamente 5 mil visitantes, que
puderam participar gratuitamente de todos os cursos e palestras.
Na abertura do evento, Alexandre Pereira, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Panificação (ABIP), salientou a importância
do setor de panificação do Paraná e enalteceu a gestão dos empresários, que são um exemplo para o cenário nacional. Também destacou que o
Paraná foi escolhido para sediar em 2011 o CONGREPAN, maior evento do setor panaderil do Brasil.

INMETRO TERÁ GUIA DE SUSTENTABILIDADE
O Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) publicará, até fevereiro de
2011, um guia com os Requisitos Gerais de Sustentabilidade de Processos Produtivos. “O objetivo é consolidar uma
plataforma de práticas de sustentabilidade em processos produtivos para atender aos mercados mais exigentes
– como o de consumidores de padarias – e disponibilizá-la para os fornecedores que desejam agregar valor aos
seus produtos por meio da utilização de princípios consagrados de sustentabilidade. Os requisitos se basearão em
princípios de impactos ambientais, sociais e econômicos já praticados nos processos produtivos. A grande maioria
está contemplada na legislação brasileira. Entre outros, abordarão questões como racionalidade no uso dos recursos
naturais, descarte de resíduos, adequadas condições de trabalho e utilização de equipamentos de proteção individual.
“Hoje faltam parâmetros para o mercado e até mesmo para o consumidor comparar quais empresas são realmente engajadas
com sustentabilidade, e é isso que vamos oferecer. Será um grande guia de boas práticas de sustentabilidade nos processos
produtivos”, explica Alfredo Lobo, diretor da Qualidade do Inmetro. Segundo ele, essa é uma tendência mundial e o programa foca
o acesso a mercados externos exigentes. “E se a empresa desejar evidenciar esse seu compromisso com a sustentabilidade, ela pode
procurar um Organismo de Certificação que atestará este compromisso por meio da emissão de um certificado”, finaliza Alfredo.

Miguel Ugalde

A importância da
sustentabilidade:
o mundo está,
literalmente, nas
nossas mãos.

PEQUENAS RECEITAS, GRANDES IDEIAS
O mercado editorial anda cheio de novidades para quem quer
turbinar o cardápio de sua padaria com receitas inovadoras e para lá
de atraentes para os consumidores. Selecionamos três que não podem
faltar na estante do panificador. A primeira é o livro “500 tortas doces
e salgadas”, da canadense Rebecca Baugniet (Marco Zero | 288 págs | R$
44,90). As receitas dessa obra trazem diversos tipos de torta, de massa
fechada, folhada às do tipo envelope, como calzones e empanadas.
Tem também tortas abertas, como os quiches, que levam diferentes
ingredientes em sua cobertura, strudels, cobblers e crumbles. Seja qual
for a receita, o sucesso dos resultados é garantido.
Já em “Aventuras com Chocolate – 80 Receitas Sensacionais” (Marco
Zero | 143 págs | R$ 69,00), o mestre confeiteiro inglês Paul A. Young
se propôs a conduzir o leitor através de uma jornada de exploração no
mundo do chocolate, para aprender a degustá-lo verdadeiramente – e
a amá-lo – em todas as suas formas maravilhosas. Com certeza, você
vai aprender a fazer uma trufa perfeita e apreciar as combinações de
sabores experimentais, e logo estará produzindo suas próprias criações.
Fechando o bloco vem “Cupcakes” (Larousse do Brasil | 144 págs |
R$ 34,90), organizado por Janaína Suconic. Recentemente chegados ao
Brasil, eles estão roubando a cena em festas de aniversário, casamentos
e nas padarias também. A primeira parte do livro mostra o que é
necessário saber sobre os cupcakes antes de iniciar o trabalho de
decoração. E a segunda, dedica-se a explicar 39 receitas do docinho,
divididas em grupos: chocolate, diet, especiarias, frutas, frutas secas,
variados e salgados. E já que esses “bolinhos mágicos” encantam pelo
visual, o livro abusa das belas imagens para inspirar.

Divulgação

Novos livros de cabeceira do panificador: o mercado editorial se esforça;
agora, basta você fazer a sua parte.
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HARALD FAZ MAPEAMENTO DO CACAU BRASILEIRO

Harald

A Harald faturou R$ 400 milhões no Brasil em 2010. Para 2011 o crescimento esperado é de 10%. Líder
no segmento de chocolate industrial, a Harald produz mais de 70 mil toneladas de produtos por ano e a
expectativa é de passar das 100 mil toneladas em 2012. Com o controle de 65% do mercado brasileiro de
coberturas, os produtos Harald são usados por grandes empresas do setor de alimentação. Posicionada entre
as dez maiores fabricantes de chocolate do mundo a empresa vende diretamente para mais de 7.500 clientes
ativos. O mercado B2B, formado pelas indústrias de biscoitos, panificação, sorvetes, entre outros, se mantêm
em forte crescimento e representa 19% dos negócios da empresa. “Nossas exportações também cresceram 50%
em volume faturado em 2010. E isso se deve ao desenvolvimento de novos mercados, concretização da marca
e aumento do portfólio. Hoje, as exportações representam 4% do faturamento da empresa”, revela Ernesto
Delícias brasileiras:
Neugebauer, presidente da Harald, acrescentando que a companhia exporta atualmente para mais de 20 países.
a linha Melken
Outro fato importante da Harald no ano que passou: à procura de identidade para o chocolate brasileiro,
Unique, da Harald,
lançada em 2010,
ela mapeou o cacau nativo da região amazônica. O cacau colhido nos lugares mais remotos da Amazônia
tem produtos com
agora é matéria-prima dos chocolates Harald. A busca por frutos nativos faz parte da nova proposta da Harald
cacau proveniente da
de oferecer produtos com sabor cada vez mais original. Com pouca acidez e paladar muito mais aromático, o
Amazônia e da Bahia.
cacau da Amazônia promete valorizar o chocolate brasileiro dentro e fora do país. A procura da Harald por
cacau brasileiro de excelente procedência prenuncia um movimento positivo na economia das famílias ribeirinhas. Mas, a Amazônia
não foi o único estado brasileiro mapeado pela Harald: “Para encontrar o melhor cacau brasileiro, regiões do sul da Bahia também
foram estudadas. Além disso, a empresa enviou profissionais para outros países a fim de identificar amêndoas compatíveis com os
critérios de qualidade da marca”, afiança Ernesto.

PURATOS TRAZ NOVOS INVESTIMENTOS PARA O BRASIL

Puratos

A Puratos, integrante de grupo internacional de origem belga, anunciou recentemente investimentos
superiores a R$ 20 milhões, para a expansão de seus negócios no Brasil, trazendo tecnologia para
produção local e levando o produto brasileiro aos mercados europeu e americano por meio da completa
integração da cadeia produtiva: plantação do cacau + produção da massa de cacau + produção de
chocolate, tudo na mesma região. Logo de saída, a empresa pretende construir uma nova fábrica na
cidade de Linhares, no Espírito Santo. Desde maio de 2010, a Puratos mantém no município uma fábrica
de líquor (subproduto do cacau usado na produção de chocolate). A capacidade de produção é de 15 mil
toneladas ao ano. “O Brasil precisa deixar de ser um exportador de commodities e nossa iniciativa na
região de Linhares vai nessa direção, com um modelo de produção de menor volume, porém de altíssima
especialidade”, afirma Caio Gouvea, diretor geral da Puratos Brasil.
A primeira fase do projeto constitui uma unidade industrial, já em operação, capaz de transformar 2
mil toneladas/ano de grãos de cacau em líquor de cacau, a principal matéria prima para elaboração de
chocolate, originários de uma fazenda de 120 hectares da Puratos e de outros três parceiros plantadores
da região. Já a segunda e a terceira fases da iniciativa – com início previsto para 2011 – constituem novas
fábricas que vão incrementar esse volume de massa de cacau e também produzir cacau em pó, manteiga
de cacau e o chocolate líquido, em barras, gotas, direcionados tanto para a indústria, quanto para os
profissionais do setor. “A produção inicial prevista é de 15 mil t/ano de chocolate amargo, ao leite e
branco, a partir do cacau crioulo, e, depois, virão as produções de origem”, diz Caio. “A ideia não é volume,
mas um chocolate que vai encantar o mundo”, resume. O projeto deverá ser concluído no início de 2012.

Estratégia: com a nova
unidade, a ideia é plantar,
colher, fermentar, processar
e fabricar o chocolate em
apenas um lugar.

E POR FALAR EM CHOCOLATE...

Antonio Cosme

O Brasil, que está entre os países com maior potencial de desenvolvimento nos próximos dez anos,
acompanha as tendências mundiais com o aumento da demanda por produtos com alto teor de cacau e de
origem controlada, refletindo a segmentação da sociedade moderna, interessada em inovações, preferindo
produtos mais elaborados, com segurança alimentar, com forte apelo ambiental e que sejam produzidos
e comercializados de forma socialmente mais justa. Para colocar o País em posição de destaque é preciso
investir em tecnologia, na inovação e na formação de uma massa critica de capital humano, necessários
para um grau de competitividade internacional, e desenvolver conceitos como a oferta “de origem”.
Além disso, é preciso elaborar derivados de cacau e chocolate de origem a partir de um líquor de origem,
produzido no Brasil, com plantações cacaueiras no Espírito Santo, Bahia e Pará.
O conceito de “origem” está na filosofia de manejo integrado e sem intermediários entre agricultor e a
indústria, com total acompanhamento. Os “chocolates de origem” exploram a origem dos mais raros e preciosos
grãos de cacau, das melhores e mais exóticas regiões do planeta, com sabor diferenciado, o que depende do
terreno e da biodiversidade. E integrar o Brasil a esse seleto grupo é um projeto arrojado, mas possível. Os
chocolates de origem realmente oferecem uma experiência sensorial surpreendente. É um atestado de um
produto originário de uma localidade que lhe dá reputação e característica. Significa que foi feito pelas mãos de
gente comprometida com qualidade. É como se fosse um elogio a uma terra e ao homem da terra.

Secagem do cacau em
instalação da Puratos:
iniciativa para elaborar
derivados e chocolate
de origem a partir de
um líquor de origem,
produzido no Brasil.
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DIETA SAUDÁVEL
Com 91% menos calorias,
calorias as GELATINAS ZERO AÇÚCAR,
AÇÚC
da Lowçucar, são indicadas para pessoas que desejam
manter uma alimentação baseada em redução calórica
e isenta de açúcares, podendo ser consumidas por todos,
inclusive diabéticos. Já as novas GELATINAS ZERO AÇÚCAR LOWÇUCAR STEVA PLUS são adoçadas com Steva
Plus, um adoçante mais natural, cuja composição contém
os glicosídeos de steviol, que são edulcorantes naturais.
Disponíveis em embalagens com 10g, não contêm glúten
e seu valor energético é de 6,8kcal para meia colher de
sopa. Ambas as gelatinas são aprovadas pela Associação
Nacional de Assistência ao Diabético (ANAD).
SAC: (44) 3232-8182. Site: www.lowcucar.com.br

Dori

Lowçucar

NOVO VISUAL
A Dori Alimentos, que produz
e comercializa produtos de
alta qualidade no segmento
de candies, apresenta a nova
embalagem dos pirulitos
FACEPOP. A novidade chega
às padarias com um conceito mais moderno e divertido. O apito, principal
diferencial dos Pirulitos
Facepop, ganha destaque
no layout, agora com notas musicais.
“Mantivemos as cores e padronizamos a comunicação visual, trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos com o objetivo de criar uma identificação
visual das marcas e categorias da empresa”, afirma
Jean Carlos Paiva, gerente de Marketing da empresa.
Vendidos em embalagens com 450g.
SAC: (14) 3408-3046. Site: www.dori.com.br

A FAMÍLIA CRESCEU
DanTop está de volta com tudo. O novo integrante da família é o DANTOP TABLETE, feito com chocolate ao leite recheado com marshmallow. Prático para
levar na lancheira da escola e de oferecer nos intervalos das refeições ou como
sobremesa, o produto chega às padarias em embalagens unitárias com 30g, ou
ainda, em pacotes com 90g, contendo três unidades do tablete. Sob o controle
do Grupo CRM – dono, também, da Kopenhagen e da Brasil Cacau – a marca
Dan Top passou por um processo de reformulação e foi relançada no mercado
em meados do ano passado. SAC: (11) 4689-8180. Site: www.dantop.com.br

Dan Top

NUTRIÇÃO SABOR CHOCOLATE
A Vitalin apresenta o seu ACHOCOLATADO ORGÂNICO COM AÇÚCAR MASCAVO, numa fórmula sem
glúten e sem lactose, que oferece aos adeptos da
alimentação orgânica uma opção ainda mais completa e nutritiva do que as disponíveis no mercado.
O alto teor de cacau agrega funções antioxidantes e
minerais ao produto, além de
conferir mais cremosidade e sabor. Sua fórmula sem aditivos
químicos, pode ser misturada
com leite comum ou leite de
soja, resultando em uma bebida
que faz bem à saúde e agrada ao
paladar de adultos e crianças.
Além disso, o pó do achocolatado pode ser utilizado como um
ingrediente nutritivo em bolos
e biscoitos. SAC: (47) 3370-6743.
Site: www.vitalin.com.br

Nature Vaalley
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Vitalin

HÁBITOS SAUDÁVEIS
Para quem quer adotar hábitos saudáveis com a chegada do verão, a Nature Valley, marca de barras de
granola da General Mills, dá ainda mais um incentivo
para isso e coloca no mercado o novo sabor das suas
famosas barras de granola macia, MAÇÃ & AMÊNDOAS. Produzido à base de granola, mel, maçã e amêndoas torradas, o lançamento chega ao mercado em
embalagem individual e na opção de caixa com três
unidades. Além de saborosa, a versão Maçã & Amêndoas é uma alternativa para saciar aquela fome que
aparece no meio do dia, com o benefício de conter
ingredientes naturais e selecionados. SAC: 0800 031
0707. Site: www.n
naturevalley.com.br
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Lual

Itaiquara

SABORES DE VERÃO
PRATICIDADE À MÃO
A nova linha de MISTURA PARA PÃES ESPECIAIS LIGHT
Itaiquara chega nos sabores Integral, Centeio, Fibras e
Multi Grãos. Os produtos têm baixo teor de gordura, são
livres de colesterol, ricos em fibras e têm 0% de açúcar
e gordura trans. Vêm em caixas com 10kg, com 600g de
grãos para cobertura e 50 embalagens individuais para
exposição do produto e venda, com a marca Sabor do
Campo. Rendem aproximadamente 40 pães com 350g
cada. Outro lançamento da Itaiquara é a linha de REFRESCOS EM
PÓ enriquecidos com
vitamina C, nos sabores Abacaxi, Maracujá, Laranja e Uva. Em
embalagem com 1kg,
rendem 10,5 litros de
refresco, ideal para refresqueiras, atendendo
com eficiência o segmento de padarias.
SAC: 0800-7706220.

Itaiquara

Quem resiste a um suco gelado em pleno verão?
Pensando nisso, a Lual Alimentos combinou exclusividade e refrescância para lançar os dois sabores
inéditos: GRAVIOLA e ABACAXI COM MELANCIA,
que já vêm adoçados e têm baixa caloria. Produzidos com a polpa natural, os sucos trazem o sabor
original da fruta. Para lançar os novos refrescos, a
empresa realizou um grande teste de degustação
com mais de 7 mil consumidores. As novidades
receberam as melhores notas nos quesitos sabor e
textura. Eles também sublinharam a combinação
de abacaxi e melancia, que intensifica o sabor das
duas frutas, que são energéticas e refrescantes.
SAC: 0800 770 7230.
Site: www.lualalimentos.com.br

Site: www.itaiquara.com.br

TRADICIONAL OU LIGHT

DELÍCIAS IMPORTADAS
Mais três grandes novidades trazidas
ao Brasil pela importadora La Rioja.
A primeira é o azeite extravirgem
SALVADOR GONZALEZ, elaborado
em Jaen, na Espanha, e com 0,1% de
acidez, produzido com azeitonas selecionadas unicamente por processos mecânicos de
primeira prensa a frio. A segunda são as almendras
recobertas com chocolate SELENITAS GOLDEN, importadas da Bolívia e acondicionadas em belíssimas
embalagens. E a terceira são as castanhas portuguesas SABATON, prontas para consumo, em várias
apresentações. Elas são manufaturadas na região
de Ardeche, na França, local que produz castanhas
desde o século 16 e famoso pela beleza natural.
SAC: 0800 10 6500. Site: www.larioja.com.br

La Rioja

Balkis

O novo CREME DE RICOTA, da Balkis, é um produto muito leve, devido ao teor reduzido de gordura
das duas versões (tradicional e light), e ao seu sabor
levemente ácido. Em termos técnicos, a diferença
entre o light e o normal é a diminuição dos teores
de gordura e de calorias. Além disso, a versão light contempla a adição de polidextrose, que é um
carboidrato de alto peso molecular, baixo valor
calórico (1kcal/g), solúvel em água, de alta estabilidade, que não é quebrado pelas enzimas digestivas, exercendo também a função fisiológica de fibra prebiótica, ou seja, atua como substrato para o
crescimento dos microrganismos benéficos presentes naturalmente na microbiota intestinal, como as
bifidobactérias e os lactobacilos.
SAC: (11) 5852-5200.
Site: www.balkis.com
m.br
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SÓ PARA OS AMIGOS
A destilaria Jose Cuervo, líder do mercado mundial de tequilas e mais antiga destilaria no mundo,
lança no Brasil, por meio da Importadora Aurora, o
seu rótulo ultra premium JOSE CUERVO PLATINO
RESERVA DE LA FAMILIA. A bebida é considerada
a tequila silver (isto é, que não passa por processo
de envelhecimento) com o melhor sabor do mundo.
Em um teste cego conduzido
pelo respeitado Beverage Tasting Institute, a Platino recebeu 96 pontos, nota considerada “superlativa” pelo instituto – e a pontuação mais alta
jamais alcançada por uma tequila em toda a história. O rótulo faz parte da Reserva de la
Familia – safras especiais que
eram guardadas pela família
Cuervo para consumo próprio
e para presentear os amigos.
SAC: (11) 3623-2280.
Site: www.aurora.com.br

Predilecta

PREDILETOS DO CONSUMIDOR
A Predilecta Alimentos líder no segmento de atomatados preparou para o Verão 2011 algumas novidades para atender ao publico que busca praticidade e
sabor aos seus pratos. Os novos produtos são Milho
Verde em Conserva, Ervilhas em Conserva e a recém-lançada SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA,
na versão com 300g. Outro
lançamento da empresa é o
MOLHO REFOGADO LIGHT
PREDILECTA, com 60% menos sódio, baixo teor de calorias e sem glúten, numa
combinação de ingredientes
que preserva o licopeno. A
Predilecta é uma das poucas
indústrias de alimentação
no Brasil com essa habilitação em todos os seus produtos – a fábrica inteira é certificada.
SAC: 0800 55 2727.
Site: www.predilecta.com.br

Aurora

Tosello

EMBUTIDOS DE
PRIMEIRA
O novo PRESUNTO TENDER SEM
OSSO, da Tosello,
foi lançado para
as últimas festas
de final de ano.
Mas quem disse
que tender só se come no Natal? Prova maior disso é
que o produto continua vendendo à beça depois disso,
em peças com aproximadamente 1,2 kg. Elaborado com
método artesanal, ingredientes especiais e processo de
defumação natural, o mais novo integrante da linha de
produtos artesanais Tosello chegou para conquistar seu
espaço entre os consumidores mais exigentes.
E quem “desembarca” no
mercado é a SALSICHA
COM ALHO FRITO, da Tosello. Produzida de forma
quase artesanal, ela leva
os mesmos ingredientes
que a tradicional salsicha tipo Bockwurst, porém acrescenta um preparado de
alho frito, cuja receita é mantida a “sete chaves”.
SAC: (19) 3832-5505. Site: www.tosello.com.br
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O
A SORTE QUANDO SE TRATA
DA SAÚDE OCUPACIONAL
DOS SEUS EMPREGADOS.
A TC MED é uma empresa especializada em Medicina
Ocupacional, Segurança do Trabalho e Consultoria em
Assistência Médica, cuida de mais de 26.000 funcionários.
A TC MED está há mais de 15 anos no mercado
e coloca à sua disposição uma equipe técnica preparada para
desenvolver projetos especíﬁcos para as necessidades da sua
empresa e com custos acessíveis. Ligue agora, e fale com quem
é especialista em Saúde Ocupacional.
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Acaba de ser lançada,
em edição limitada, a
CACHAÇA DA TULHA
LANÇA “EDIÇÃO ÚNICA 2010”, com um
blend exclusivo assinado por três conhecedores do destilado:
Giancarlo Bolla (restaurateur),
Camila
Guidolin (sommelière do restaurante Bar des Arts de
Higienópolis) e José Severo (barman do restaurante
Bar des Arts do Itaim Bibi). Depois de degustarem
cinco fórmulas, o grupo decidiu pelo blend preparado com 70% da cachaça envelhecida em jequitibá,
10% em bálsamo, 5% em carvalho velho e 15% em
carvalho novo. Com graduação alcoólica de 40%, o
resultado, segundo os especialistas, é uma “bebida
fina e delicada, que desce macia, sem queimar”.
SAC: (11) 3568-3993.
Site: http://www.datulha.com.br

Cereser

FENÔMENO GELADO
O consumo de bebidas “ice” cresceu mais de 90% nos últimos
quatro anos, de acordo com os
dados da consultoria AC Nielsen.
Disposta a conquistar uma fatia
desse mercado, a Cereser, fabricante brasileira de bebidas com
mais de 80 anos de tradição, acaba de lançar o seu primeiro produto da categoria. A KADOV ICE
promete surpreender os fãs deste
tipo de drink muito apreciado em
baladas e agitos. O novo produto se diferencia pelo sabor premium, que combina
a pureza da vodka tridestilada e sete vezes filtrada
com a presença marcante do limão. Feito a partir de
ingredientes de alta qualidade e um rigoroso processo de produção com padrão internacional. SAC:
(11) 3225 2517.
Site: www.cereser.com.br

Cachaça da Tulha

PRAZER COM
EXCLUSIVIDADE

TERROIR PRIVILEGIADO
CHOPE COM ALMA

Schornstein

Beber esse chope artesanal é realmente uma
memorável.
conquista
Seguindo a lei da “Pureza Alemã”, a Cervejaria
Schornstein traz para o
Brasil o chope SCHORNSTEIN WEISS. Produzida
com 50% do melhor malte de trigo alemão – e
com a mesma receita que
o faz ser o mais consumido no sul da Alemanha –
tem 5% de teor alcoólico,
aroma marcante, saborr
refrescante e coloração
turva. Ideal para ser consumido durante o ano
inteiro, pode ser saboreado com um belo prato de
peixe branco empanado
e legumes, além de serr
ótimo com pratos que
tragam sabores picantes, especialmente da cozinha tailandesa e mexicana. SAC: (19) 3802-2202.
Site: www.schornstein.com.br
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Chegam ao mercado, em edições limitadas, os dois
primeiros rótulos da Dunamis Vinhos e Vinhedos: o
tinto COR MERLOT/CABERNET e o branco SER SAUVIGNON/CHARDONNAY, ambos elaborados com
uvas conduzidas em espaldeira em Dom Pedrito (RS).
O Dunamis Cor safra
2008 é elaborado com
as uvas Merlot e Cabernet Franc e tem 12% de
álcool. Do Merlot usado no corte, 30% passa
por barricas de carvalho
americano tostado em
nível médio de primeiro
uso. Já o Dunamis Ser safra 2010 é elaborado com
um corte de uvas Sauvignon Blanc e Chardonnay
e tem 11,5% de álcool.
Ele é o primeiro rótulo do
Brasil produzido com a
pioneira tecnologia TPC
(Thermal Pest Control),
um processo de imunização de culturas agrícolas
contra pragas à base do
ar quente.
SAC: (53) 3243-1195.
Site: www.dunamisvinhos.com.br

Dunamis
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ENTRANDO NUMA
FRIA BEM LEGAL!
Numa padaria, os sistemas de refrigeração estão tanto nos
“bastidores” da área de produção, sob a forma de maquinário,
quanto no “palco” da área comercial, em atrativos balcões
Márcio Távora

e vitrines à vista dos clientes. E encontrar a solução mais
adequada ao seu estabelecimento, com a ajuda de empresas
especializadas, não é tão complicado assim. Aliás, não é nada
complicado.

A

Soluções de refrigeração: beleza que se une à
funcionalidade para atrair clientes.

utilização de sistemas de refrigeração está

cada vez mais difícil”, pontua Cristiano Aires, gerente de

para as padarias, como a luz elétrica está para

produtos da Frigocenter Indústria de Refrigeração, espe-

a lâmpada: não dá para uma panificadora fun-

cializada na fabricação de centrais de refrigeração e ar

cionar sem ter uma infra-estrutura de conservação efi-

condicionado, dona de grande bagagem no atendimen-

ciente e confiável, tanto na parte de produção quanto na

to do setor de panificação, seu carro-chefe. A empresa

de exposição dos itens por ela fabricados.

se destaca porque cuida de todo o projeto de instalação,

E a boa notícia é que as mudanças de perfil no negó-

execução, startup, monitoramento via internet e manu-

cio de panificação e o movimento de profissionalização

tenção, por meio de uma equipe capacitada e muito de-

e modernização das padarias têm repercutido de forma

dicada.

positiva entre os fornecedores do setor, cada vez mais

O pensamento de Cristiano bate com o de Rafael Go-

empenhados em trazer soluções inovadoras para esse

tardo, gerente de outro grande player do mercado de re-

mercado.

frigeração, a Refrigeração São Luiz. “Para nós, aliado a

“Diante desse cenário de profissionalização e moder-

mudanças de conceitos e produtos, o crescimento do setor de panificação no Brasil – e, mais especificamente, em
São Paulo – serve de estímulo para aperfeiçoarmos nossa
tecnologia de produção e nosso atendimento”, registra.
Com 50 anos de atuação no ramo, a São Luiz oferece desde a venda de um balcão expositor até montagem completa de padarias, lanchonetes, restaurantes e docerias.
“Isso compreende projeto técnico, distribuição e monta-

Márcio Távora

gem no local, incluindo marcenaria, funilaria e projeto
arquitetônico”, explica Rafael.

Fundamental: um exemplo claro de perfeita
integração com o mobiliário e o ambiente.

BENEFÍCIOS NO LONGO PRAZO
A evolução das padarias, criando novos perfis de demanda no setor de refrigeração, é, realmente, impressio-

nização, cada vez mais os proprietários de padarias pro-

nante. Cristiano, da Frigocenter, atesta que não muito

curam equipamento com tecnologias mais avançadas

tempo atrás se tinha grande dificuldade em vender uma

para tocar seus negócios. Sendo assim, o acesso dos for-

central de refrigeração e/ou ar condicionado para uma

necedores de menor qualidade a esses clientes torna-se

panificadora. Isso porque o proprietário não conseguia
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enxergar os benefícios que o equipamento lhe traria no
médio e no longo prazo. “Já hoje em dia, é muito mais comum um panificador contratar consultores, projetistas
ou engenheiros, para dar o suporte nas decisões de qual
equipamento colocar em sua padaria”, observa, comemorando o fato.
Márcio Távora

Segundo o especialista, dúvida que ficou para trás
também é aquela que levantava a questão se era melhor
utilizar o sistema individual – por meio do qual cada geladeira tem seu próprio compressor –, ou o sistema central. “Hoje, a pergunta é se ele irá comprar uma central

A escolha do equipamento correto garante
a perfeita conservação dos alimentos.

de refrigeração de uma empresa que oferece tecnologia

como sua arquitetura (mezaninos, cantos, janelas, en-

de ponta, ou uma central de valor um pouco mais baixo,

tradas) e circulação, para definirmos a capacidade do

porém com menor tecnologia”, afirma o profissional da

equipamento e qual o tipo de aparelho a ser utilizado”,

Frigocenter.

explica Cristiano Aires.
Vale lembrar que além do evidente atributo de conservação dos alimentos e produtos, são diversas as vantagens que uma solução bem equacionada de refrigeração
pode trazer ao proprietário e aos clientes de uma padaria.
“Tais benefícios, aliados às novas tecnologias de conser-

Márcio Távora

vação, podem ser ‘medidos’ por meio da economia de

Balcões refrigerados com exposição “transparente” valorizam os produtos.

COMO ESCOLHER CORRETAMENTE
Na prática, empresas como a Frigocenter e a São Luiz
levam em conta uma grande gama de elementos e requisitos para, junto com o panificador, determinar o melhor
tipo ou conjunto de equipamentos de refrigeração mais
adequado para instalação em seu estabelecimento. Isso
vai desde a arquitetura e o espaço do local, passando pelos tipos de produtos fabricados e expostos, até chegar,
naturalmente, à disponibilidade de investimento. Assim,
um planejamento detalhado e a escolha de parceiros confiáveis são absolutamente imprescindíveis nessa escolha.
No caso de uma central de refrigeração, entretanto,
os fatores principais que norteiam a escolha correta do
equipamento costumam ser o número de pontos a serem
refrigerados, tais como balcões, vitrines, geladeiras de
autosserviço, câmaras e salas, entre outros, bem como
suas respectivas capacidades. “Dessa maneira conseguese facilmente definir qual a central de refrigeração ideal
para o cliente. Já na parte de ar condicionado para uma
padaria, precisamos saber a metragem do local, bem
F v/Ma
Fev
/Ma
/M
Mar 2011
2011
0111

IPC_774.indd 17

::::

IP&
IP&
P&C 77
74
4

::::

17

28/01/2011 15:15:26

::::::::::::

DESTAQUE / REFRIGERAÇÃO

energia, melhor utilização do espaço da área de venda,
organização do ambiente e maior variedade do mix ofeTopema

recido aos consumidores”, enumera Rafael Gotardo, da
Refrigeração São Luiz.
A esses pontos positivos somam-se, ainda, menor
necessidade de manutenção, economia de espaço físico,
baixo nível de ruído, retirada dos equipamentos da aérea

Os novos refrigeradores desmontáveis, da Topema,
são ecologicamente corretos.

comercial – proporcionando a ausência de calor por eles

do seu rendimento e aquecendo uma quantidade signifi-

gerado –, com a subseqüente centralização desses siste-

cativa de água, sem custo adicional de energia elétrica.

mas nas áreas de serviços da padaria.

Além disso, oferecemos gerenciamento online, via internet, que nos permite monitorar a situação das geladeiras

ECONOMIA NA PONTA DO LÁPIS

e centrais de refrigeração em tempo real e ter controle da

Porém, sem dúvida, o principal benefício é a economia

velocidade SCI do compressor, aumentando ainda mais a

de energia. Esse já é um assunto tratado há algum tempo,

eficiência do equipamento e facilitando, e muito, a vida

porém cada dia é mais levado a sério. “Uma central bem

do panificador”, informa.

equacionada e com tecnologia de ponta, consegue atin-

De acordo com os especialistas, quando se fala de

gir níveis expressivos de economia, na casa dos 50%. Um

uma padaria nova, o sistema de refrigeração deve ser um

estudo realizado por nós há pouco tempo em um clien-

dos primeiros equipamentos a serem comprados, pois

te, cuja padaria tem uma área comercial de cerca de 120

junto com a central vem a infra-estrutura de instalação

metros quadrados, mostrou que por meio da instalação

como tubulações de cobre e parte elétrica. Já a substitui-

de uma central conseguimos uma economia de 41% em

ção de um equipamento existente por um mais novo com

relação ao sistema individual. O número por si só já pa-

a padaria já em funcionamento, também pode ser feita a

rece ser algo expressivo, mas convertendo para valores,

qualquer momento, sem grandes problemas. A nova cen-

a economia é de mais de R$ 20.000,00 por ano”, enfatiza

tral será instalada no local apropriado, enquanto, uma a

Cristiano Aires.

uma, as geladeiras vão sendo desligadas de seu sistema

Mas, segundo o gerente da Frigocenter, há, ainda, van-

atual e ligadas na nova central. Esse é um procedimento

tagens proporcionadas pelo uso do equipamento correto,

muito comum e quase imperceptível no funcionamento

que apesar de não serem tão evidentes e visíveis assim,

da padaria. Obviamente, antes de se iniciar essa transi-

também são muito importantes: “Por exemplo, toda a

ção, é importante um estudo detalhado de como será fei-

nossa linha conta com opcionais dos mais diversos como,

to tal serviço.

aquecimento de água para uso geral em vestiários e limpeza por meio do reaproveitamento do calor que seria
desperdiçado ao ambiente pelo equipamento, melhoran-

TENDÊNCIAS REFRIGERADAS
Como já foi dito, o mercado de soluções em refrigeração para padarias evolui a passos rápidos. Hoje, a principal tendência é na área de eficiência energética e nível
de ruído. Todos os fornecedores estão trabalhando nisso.
“Para atender a esse mercado cada vez mais exigente,
estamos trazendo de fora do Brasil uma linha de ventiladores especiais com baixo consumo de energia e nível
de ruído, que ficarão em teste de março e até agosto de

Frigocenter

2011. E, s tudo der certo, eles passarão a integrar toda a
linha de equipamentos da Frigocenter, o que, para nós,
representa mais um salto gigante e pioneiro da empresa
no sentido de lançar novas tecnologias no mercado”, anNos “bastidores” da padaria, maquinas
como esta garantem a refrigeração perfeita.
18
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SOLUÇÃO INTERMEDIÁRIA

Ligada à redução do consumo de energia, outra tendência marcante para o segmento é, ainda, a da sustentabilidade. Nesse quesito, uma das empresas que deu um

Por afinidade, praticamente todas as empresas que

passo decisivo nos últimos tempos foi a Topema, com o

trabalham com refrigeração nas padarias oferecem,

lançamento de sua linha de refrigeradores desmontáveis.

também, sistemas de ar condicionado. E esse é, segun-

Além de ocupar menos espaço no transporte e facilitar a

do Cristiano Aires, gerente de produtos da Frigocenter

substituição de peças, esses lançamentos possuem o exclu-

Indústria de Refrigeração, o ponto em que a arquite-

sivo selo “Ecologicamente Correto”. E, assim como demais

tura interfere mais: “Sempre temos de conhecer o

produtos Topema, a linha preza pela redução do consumo

projeto e as ideias do arquiteto para definir o melhor

de energia, água e insumos durante a sua fabricação e uso.

equipamento de ar condicionado, bem como seu posi-

“Mantendo a eficiência dos refrigeradores tradicionais,

cionamento. É importante lembrar que a eficiência do

o modelo é instalado por meio de um sistema de encaixe

sistema de refrigeração deve estar sempre em primei-

que permite a montagem em blocos. Toda a água produ-

ro lugar. Pois é muito comum ter de se mudar alguns

zida na refrigeração é eliminada em forma de vapor, sem

detalhes de arquitetura para melhor aproveitamento e

a necessidade de nenhum ponto de dreno. Além disso, o

eficiência do sistema”, diz.

motor, denominado como ‘Green Top’, consegue em seu

Não há com negar. Principalmente no Verão, as

funcionamento, consumir 25% menos de energia elétrica”,

padarias sofrem com problema de calor. Muitas delas,

explica Nelson Ferraz Cury, novo presidente da Topema.

contudo, não podem lançar mão do uso do ar condicio-

Os refrigeradores são fabricados em o aço-inox, que possui

nado, pelo fato de terem ambientes abertos, nos quais

total resistência contra a corrosão, eficácia mecânica supe-

o ventilador apenas circula o ar quente. Enxergando

rior aos demais aços, baixo carbono, facilidade de limpeza,

nesse fato uma oportunidade, a Ebone Climatizadores

forte apelo visual, baixo valor para a manutenção, além de

expandiu já há algum tempo o alcance de sua linha de

ser 100% reciclável.

produtos com o lançamento de climatizadores evaporativos, que, comprovadamente, baixam a temperatura e melhoraram o ambiente.

QUESTÃO DE IMAGEM
O visual também não é esquecido quando se fala em no-

“O climatizador da marca AG, que distribuímos

vidades e tendências. Nesse quesito, aliás, as empresas que

para o mercado, é um equipamento desenvolvido para

produzem balcões refrigerados não economizam em criati-

resfriar qualquer tipo de ambiente por meio de um

vidade para alcançar soluções inovadoras. E, para isso, elas

sistema inovador: a aspersão de neblina. Por meio da

vêm recebendo cada vez mais suporte das empresas espe-

dissipação da água em micropartículas com 8 microns,

cializadas em insumos para a construção desses móveis.

a menor do mercado, esta evapora resfriando a tempe-

Uma das novidades mais recentes nesse segmento são

ratura em até 12ºC”, informa Fábio Miranda, supervi-

os cristais moldados, que fazem toda a diferença quando

sor comercial da Ebone. Com ótimo custo x benefício,

o assunto é design de balcões e refrigeradores. A Arte 27,

ele é a melhor opção entre o ventilador tradicional e o

tradicional fornecedora para essa indústria, acaba de sair

ar condicionado. O climatizador AG pode ser utilizado

na frente com o lançamento da linha de “Vidros Curvos”,

em ambientes internos e externos, promovendo troca

que compõem a montagem desses equipamentos para as

de ar – portanto, mantendo-o sempre puro –, resfrian-

padarias. “Eles são trabalhados em Cristal Float incolor, em

do o ambiente com baixo consumo de energia.

4mm, 5mm e 6mm, serigrafados e com resistência para altas temperaturas", destaca Laert Lorando Jr., diretor da empresa. Além dos cristais, a Arte 27 investiu em uma linha
que possui banda negra na parte superior, dotada com resistência térmica para aquecimento “Isso evita que o vidro
frigerados”, garante o executivo.

Ebone

fique molhado quando se liga o refrigerador nos balcões re-

Os climatizadores da linha
AG FOG estão disponíveis na
cor padrão cinza. Mas também
podem ser encomendados em
branco ou preto.
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Ilker

PADARIA FOOD SERVICE

Mudanças na classe média: o hábito de comer fora de casa já
fez o mercado de food service quase dobrar nos últimos anos.

NOVOS HÁBITOS
MOVIMENTAM
MERCADO DE
FOOD SERVICE

Restaurantes se
reposicionam com a
chegada de mais clientes
e aumento da frequência
dos antigos.
E a experiência deles
se aplica muito bem às
padarias também.

Por Rayane Marcolino*
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ovos hábitos surgiram com o aumento do

“Nosso PIB cresceu três vezes mais que as ‘eco-

poder de compra dos brasileiros. Comer

nomias avançadas’ nos últimos cinco anos e isso

fora de casa é um deles. Famílias que an-

contribui muito para a nossa boa posição nesse

tes não podiam frequentar restaurantes, ou que ti-

ranking”, afirma Fabiana Castro, sócia-diretora da

nham que limitar a quantidade de vezes que iam,

GS&MD - Gouvêa de Souza, responsável pelo estudo

agora podem se dar ao luxo de não cozinhar ou lavar

“Food Service Brasil – Alimentação Fora do Lar na Vi-

a louça aos domingos. Além disso, o número cada

são do Consumidor Brasileiro”. Quando o assunto é a

vez maior de mulheres no mercado de trabalho tam-

porcentagem do total das despesas das famílias com

bém contribui com esse cenário.

alimentação, registramos por aqui 31%, enquanto

Essa mudança na estrutura da classe média bra-

França, Alemanha e Itália ficam atrás com 22%, 20%

sileira fez com que o mercado de food service quase

e 14% respectivamente. Nos Estados Unidos esse nú-

dobrasse nos últimos seis anos, passando de um fa-

mero chega a 42%.

turamento de R$ 96 bilhões em 2005 para a estimativa de R$ 181,1 bi em 2010. Nesse ritmo, o segmento

PARA ATRAIR OS NOVOS CONSUMIDORES

no Brasil se desenvolve mais do que em alguns pa-

Com este cenário, engana-se quem pensa que

íses ricos. Nos Estados Unidos – onde o food service

para os restaurantes só resta ficar esperando o con-

é o maior do mundo – entre 2002 e 2008 houve uma

sumidor chegar para servi-lo. Por parte das empre-

queda de 0,95% no mercado.

sas, também deve haver muitas estratégias para
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PADARIA FOOD SERVICE

atrair o consumidor que agora pode pagar e fazer

preços para atrair a classe C. “Até uns três meses

com que quem já era seu cliente passe a frequentá-

atrás focávamos no público AB. Agora estamos nos

lo mais vezes. O perfil desses consumidores e das

reposicionando para alcançar as classes mais bai-

vendas de refeições também varia de acordo com

xas. Queremos democratizar a pizza”, afirma Isabel

o dia da semana.

Araújo, Gerente de Marketing da rede.

O Spoleto, rede de fast food de comida italia-

A pesquisa mostrou também que 59% dos brasi-

na, tem 80% do seu faturamento com os almoços

leiros pede comida em casa. Em São Paulo esse nú-

comerciais, de segunda a sexta-feira. Analisando o

mero chega a 83%. “O delivery aparece muito forte

mercado em geral, esse tipo de refeição represen-

no consumo brasileiro. As pessoas pedem comida

ta 68% do total feito fora de casa no Brasil. A rede

por telefone pelo menos uma vez por semana”, afir-

detectou entre os seus clientes dois tipos de perfis.

ma Fabiana, da GS&MD. A pizza é responsável por

O primeiro deles são os que buscam por preço e

86% dos pedidos nesse segmento. Só na Domino’s os

outros que, quando impactados, estão dispostos a

pedidos por telefone representam 85% das vendas.

pagar mais por isso.

“O nosso negócio é o delivery. Tudo em nossas lojas

Baseadas nesses dados, diversas ações de Mar-

é pensado e organizado para que nossos produtos

keting vêm sendo desenvolvidas para alcançar os

sejam entregues no tempo e com qualidade”, afirma

dois tipos de consumidores. Para atrair os sensí-

Isabel.

veis a preço, a rede lançou em abril o prato Spaghetti à Bolognesa, custando R$ 9,90. A iniciativa

MERCADO AINDA PODE SER MAIS EXPLORADO

fez com que as vendas da rede aumentassem em

Já o Spoleto só disponibiliza o delivery em alguma

10%. “Conseguimos atingir um consumidor que

unidades. “Oferecer a entrega requer uma sistemá-

antes não frequentava nossas lojas. Fizemos isso

tica operacional desenvolvida para esse fim. Quem

sem canibalizar nossos produtos mais caros”, afir-

pratica delivery sem know-how acaba perdendo di-

ma Antonio Moreira Leite, Gerente de Marketing

nheiro. Por isso, nosso foco são realmente as vendas

do Spoleto. Para promover a novidade, a marca

no balcão”, conta Moreira.

investiu pela primeira vez em uma campanha em
TV aberta.

O mercado ainda pode crescer mais se souber
aproveitar as oportunidades. “A internet é uma
grande oportunidade. Basta as empresas saberem

PARA QUEM NÃO QUER SAIR DE CASA

aproveitá-las”, afirma Fabiana, da consultoria de

Para o outro grupo de consumidores, a pesqui-

varejo. Além de ferramentas como newsletter, que

sa foi um pouco maior. “Fizemos um estudo que

podem ser enviadas próximas aos horários das refei-

detectou que a lasanha era o produto que os con-

ções “lembrando” o consumidor, os sites de compras

sumidores estavam dispostos a pagar mais”, conta

coletivas são um grande trunfo na hora de movi-

Moreira. Por isso, a lasanha foi o prato escolhido

mentar os estabelecimentos em dias e horários mais

para vir acompanhado de um brinde em uma pro-

fracos. Para conseguir isso a Domino’s investe em

moção da rede. Com a ação, o produto que vendia

promoções como a “Terça 2 x 1”, que na compra de

cerca de 50 toneladas por mês chegou a 100.
As ações que focam no produto são muito importantes, já que, segundo a pesquisa da GS&MD,

uma pizza, dá outra grátis para o cliente. E assim a
fome do mercado de food service por faturamento
vai aumentando.

essa é a principal razão que faz com que as pessoas escolham por determinado restaurante. Atrás
da comida estão estabelecimento e preço. Focando
no terceiro item dessa lista, a Domino’s baixou os
22
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*Reportagem publicada originalmente no portal Mundo Marketing –
Dez 2010 (http://www.mundodomarketing.com.br).
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GESTÃO

NASA

Do espaço para a Terra: talvez
você não precise ir tão longe,
mas os estudos de geomarketing
podem incluir até análises de
fotos tiradas por satélites.

::::::::::::

O MAPA DA
CONCORRÊNCIA
A aplicação do geomarketing é uma
das formas mais seguras de se abrir
“a padaria certa, no lugar certo”.

leiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas
(SEBRAE), aquela que aponta as taxas de mor-

talidade dos empreendimentos, seguramente, é uma das
mais alarmantes. Somente nos dois primeiros anos de
vida, relata-se, 55% dos negócios brasileiros são obrigados

Criação PADARIA 2000

E

ntre as pesquisas realizadas pelo Serviço Brasi-

a fechar as suas portas. Representam iniciativas de toda
a ordem, com atuações em segmentos diversificados da
economia, desde a cadeia produtiva até o comércio, incluindo, é claro, as padarias. Sem resultados financeiros
satisfatórios, esses empreendimentos não se sustentam e,
em pouco tempo, são varridos do mapa.
Também conhecido por falência prematura, esse “fenômeno” assusta. Tanto, que não é de se admirar que exista uma multidão de especialistas empenhada na criação
de ferramentas e estratégias para minimizá-lo. No caso do
varejo, o destaque dos últimos tempos é o geomarketing.
Trata-se de uma série de processos, pesquisas e análises
realizadas nos instantes preliminares da instalação do
ponto-de-venda. Sua aplicação, no geral, engloba a escolha do melhor ponto comercial e também a organização
de um mix de produtos adequado.
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GESTÃO

SEM DÚVIDAS

rência local (mercadinhos, super e/ou hipermercados, lo-

Nivaldo Tristão de Souza, com mais de 20 anos de ex-

jas de conveniência etc.), esmiuçar o nível econômico dos

periência nesse serviço, é um dos especialistas no assun-

consumidores, conhecer as mãos de trânsito das ruas e

to. Economista de formação, ele é proprietário da agência

até mesmo das obras que estão previstas para a região os

InsiteGeo e diz acreditar que a procura do empresariado

próximos anos – metrô, corredores de ônibus, prédios de

pelo marketing geográfico cresce à medida que a con-

apartamentos, condomínios residenciais e por aí vai.

corrência fica mais apertada. E o empresário com menos

Para incrementar os resultados, uma boa dica também

espaço para experimentações. “Nossa tarefa é descobrir

é investir em ferramental específico, como um programa

a área de influência, a região onde serão mensuradas as

computadorizado que cruza números e oferece um deta-

demandas e as ofertas”, conta. Para ele, as pessoas que-

lhamento exato da pesquisa.

rem segurança e, é claro, reduzir ao máximo os riscos de
um projeto cair por terra. “Pode ser uma drogaria, uma

FERRAMENTA VIRTUAL

lotérica, um posto de gasolina ou mesmo uma panifica-

O programa em questão é o GIS, iniciais em inglês para

dora. Ninguém mais aplica dinheiro em ideias duvidosas”,

as palavras Sistema Geográfico de Informações. Entre ou-

afirma.

tros benefícios, o software propicia a visualização de in-

População local, densidade e demanda da região, além

formações dispostas de maneira espacial. Além dele, as

da renda, idade e a escolaridade média do público. Essas

empresas empregam números coletados junto aos ban-

informações representam a base do que é entregue por

cos de dados de instituições como o Instituto Brasileiro

uma agência de geomarketing aos seus clientes. Além dis-

de Geografia e Estatística (IBGE) ou associações de bair-

so, o serviço também possibilita uma análise sobre o tra-

ros. Em síntese, trata-se de um programa utilizado para a

balho realizado pela concorrência e o número de lojas no

realização do marketing geográfico. Sua função básica é

raio de atuação do novo estabelecimento. “Informamos e

cruzar dados coletados pelo departamento de pesquisa e,

examinamos com minúcia a distância entre eles, o mix

no fim das contas, montar um mapa, com as informações

de produtos comercializados e, até, a política de preço, o

estatísticas incluídas.

atendimento e as condições de pagamento dos concorrentes”, diz Souza.

“Antigamente, as pessoas colocavam um alfinete no
mapa no local onde queriam destacar. Hoje, inserimos
muito mais informações. Não somente do espaço estuda-

POR DENTRO DA VIZINHANÇA
De acordo com Geraldo Ferreira Neto, diretor da Esco-

do, mas de tudo que está ao seu redor”, explica João Pedro
Ribeiro Do Val, gerente comercial da Geograph, empresa

po Geomarketing, empresa com mais de 150 projetos con-

que comercializa o programa de computador MapInfo no

cluídos nessa seara em 12 anos de funcionamento, a cha-

Brasil. “Com uma visão espacial da região, fica mais fácil

ve desse trabalho é não se esquecer de sempre perguntar

ampliar a análise e obter decisões”, ressalta.

“Onde?”. “Tudo começa e termina assim. Onde estão e

Mas vale um alerta: o emprego dessas ferramentas re-

moram nossos clientes? Onde estão localizadas as áreas

quer mão de obra qualificada para o manuseio, porque

de maior fluxo e densidade demográfica? Onde estão nos-

além de ser um tanto complexas, têm custos com licenças

sos concorrentes? Enfim onde está o mercado?”, detalha.

de utilização muito caros, girando em torno de US$ 2 mil.

Perguntas feitas, planilhas nas mãos, é possível ao em-

Dito isso, se você julgar mais interessante contratar

preendedor saber, exatamente, onde se instalar – o bairro,

uma empresa especializada, segue uma informação bá-

a rua e, mais ainda, a quadra ideal. Vale tudo. No caso de

sica: para a análise de um único ponto comercial de uma

um panificador que já tem um estabelecimento montado

padaria, o proprietário deverá desembolsar por volta de

(ou mais de um) e quer partir para o segundo (ou tercei-

R$ 6 mil. “Mas isso pode variar muito, de acordo com o

ro, ou quarto) vale utilizar os dados que se dispõe, como

serviço e do detalhamento das informações que serão le-

números de clientes e histórico de compras em seu(s)

vantadas”, explica Geraldo Ferreira Neto, diretor da Esco-

outro(s) estabelecimento(s). Vale também fazer como as

po Geomarketing.

empresas especializadas, e criar um “mapa” da concor24
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E S P E C I A L / DIA DAS MÃES

“Mothernidade”: as brasileiras andam com
a autoestima em alta, têm mentes cada
vez mais brilhantes e um jeito muito mais
otimista de ver e levar a vida. Sorte para os
filhos dessa nova geração.

H oor Landa
Hect
nda
daaeta
eta
ta

MÃE, MULHER E LÍDER: UMA
RELAÇÃO CADA VEZ MAIS PRÓXIMA
Estudos recentes mostram que as
mulheres – principalmente as da
classe C e que são mães – estão
evoluindo em autoestima, se tornando
cada vez mais antenadas com a
tecnologia e assumindo cada vez mais
responsabilidades quando o assunto é
definir o destino do dinheiro da casa e
decidir sobre as compras da família.
26
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O

Brasil acaba de dar posse a “uma” presidente. No entanto, menos de 14% dos cargos de
diretoria das 500 maiores empresas do Brasil

são ocupados por mulheres. E, nos demais níveis hierárquicos, a participação feminina também está bem
abaixo da porcentagem de mulheres na população brasileira, que é de 51%, segundo dados recém-divulgados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
no Censo 2010.
Porém, em que pesem constatações como essas, capazes de deixar qualquer homem de boa fé vermelho de
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E S P E C I A L / DIA DAS MÃES

vergonha, é inegável que a mulher, com suas conquis-

detectou que geralmente essa relação se inicia quando

tas, têm ganhado projeção em todos os segmentos da

as donas de casa compram os computadores para os fi-

sociedade. É o que dão conta alguns estudos recente-

lhos. “Quando a máquina chega, elas começam a usar e

mente publicados, que colocam no prato da balança va-

passam a ter acesso a um mundo antes desconhecido”,

liosos pesos a favor das mulheres, nos múltiplos papéis

pontua.

que desempenham, tanto no campo profissional, quanto no de esposas e mães.

O comportamento em relação aos filhos é uma das
principais mudanças das mães classe C. Para a CO.R isso

E algumas das mais efusivas constatações dessa di-

pode ser observado durante a montagem do quarto do

nâmica vêm das análises realizadas em torno da evolu-

bebê, pois as mães hoje têm a percepção de que quan-

ção e do novo perfil da classe C, tão em moda nos dias

to mais zelo e carinho derem aos filhos, mais seguros

de hoje. Exemplo disso, é a pesquisa realizada pela CO.R

eles serão na fase adulta. Além disso, a CO.R mostrou a

Inovação, empresa especializada em pesquisa qualita-

seguinte fórmula: celular + microondas = a criança so-

tiva, que utiliza métodos diferenciados para desvendar

zinha em casa. Dessa forma, a mãe prepara a comida e

tendências de mercado.

sabe que o filho poderá esquentá-la facilmente, poden-

A equipe da CO.R conviveu com cerca de 500 pesso-

do monitorar essa relação pelo celular.

as em São Paulo, Recife, Rio de Janeiro e Porto Alegre e
realizou uma pesquisa pautada em três pilares: tecnolo-

SENHORAS DO CONSUMO

gia, moda e relacionamento com dinheiro. Segundo Rita

Já se sabe da projeção das mulheres no trabalho,

Almeida, publicitária que idealizou a pesquisa, a classe

educação, esportes, política e, claro, nas famílias. Hoje,

C conta com valores muito próprios, que se legitimaram

segundo outra pesquisa sobre a classe C – desta vez a

quando o presidente Lula foi eleito pela primeira vez.

do IBOPEMídia, realizada com base nas informações do

“Isso estimulou a autoestima dessa classe, que pas-

Target Group Index e divulgada no início de outubro

sou a pensar ‘se ele pode, eu também posso’”, afirma.

passado –, 32% das famílias de classe C são chefiadas

Assim, essas pessoas passaram a se olhar de maneira di-

por mulheres. A porcentagem equivale a um número

ferenciada e perceberam que existe um poder de trans-

superior a 60 milhões de comandantes do lar e do con-

formação que está além da religião e tornaram suas ati-

sumo.

tudes mais empreendedoras. “Se antes a mulher vendia

Por isso também, no comparativo com outras classes

Natura por falta de opção, hoje vende por opção e se

sociais, as mulheres da classe C exercem mais responsa-

orgulha disso”, complementa a pesquisadora.

bilidade sobre a família. Têm, portanto, mais autonomia

A CO.R detectou que essa atitude mais empreende-

socioeconômica e, consequentemente, de consumo, to-

dora e otimista também foi refletida na moda. As mu-

mando mais decisões sobre o que entra ou não na casa.

lheres estão mais antenadas com as tendências do mun-

“O homem da classe C tende a viver menos e as mulhe-

do fashion não para se diferenciar, mas para acentuar a

res exercem mais responsabilidade sobre a família, têm

beleza. “Esse momento de autoestima reflete na manei-

mais autonomia socioeconômica e, consequentemente,

ra de vestir. As mulheres vão à academia e ao parque

de consumo”, comenta a respeito Dora Câmara, diretora

pela consciência de que merecem estar bonitas”, explica

comercial do IBOPEMídia e responsável pela pesquisa.

Rita Almeida.

O estudo ainda dividiu essa categoria em quatro
grupos diferentes, com base em afinidades e atitudes:
racionais (31% do total), consumistas (29%), personalistas (21%) e conformistas (19%). E um dado importante é

refletiu diretamente na mentalidade das famílias. “As

que as mulheres ganharam especial destaque entre as

mães passaram a dar exemplo às crianças. Se antes elas

consumistas, para as quais consumir é um ato de au-

pensavam em dar estudo aos filhos por não terem tido

toestima, um impulso freqüente. Mas, é lógico, quando

oportunidade, hoje elas pensam em oferecer esse estu-

se trata da aquisição de bens duráveis de maior valor a

do aos filhos e também a elas mesmas”, conta Rita, que

compra é planejada.
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Mães tecnológicas
Da mesma forma, o maior acesso ao conhecimento

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

CADA VEZ
MELHORES!
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CONFEITARIA DE PRIMEIRA

Fotos: Cláudio Lira

Mudança é a palavra de ordem no varejo.
E o eco disso se ouve em todos os setores,
como no de panificação, por exemplo.

Aumentar a comodidade e a oferta de serviços oferecidos aos clientes também foi a proposta da reforma da
Guairaca Panificadora e Confeitaria, localizada na Av. Costa
Barros, na Vila Alpina. Esta foi a segunda vez que a padaria,
inaugurada em 1980 ganhou uma repaginada total – a primeira aconteceu em 1997, já ajudando a aumentar bastante
o movimento do estabelecimento.
Além do almoço e dos itens panificados, o ponto-forte da
casa comandada por Marcos Rodrigues Alves e pela dupla
João Gonçalves Alves, pai e filho, são as pizzas e, principalmente, os doces, que, eles juram, fazem muita gente vir de
longe, às vezes até de bairros distantes, para comprá-los na
Guairaca. “Tanto é assim, que no projeto da reforma fizemos questão de criar uma nova área só para os produtos de
confeitaria. Afinal, não podemos frustrar o desejo dos clientes, ainda mais naquilo que fazemos de melhor”, sublinha
Marcos, com um grande sorriso. E os 20 funcionários da padaria endossam cada palavra do proprietário.

Guairaca: clientes vêm de longe para comprar os doces
da padaria comandada por Marcos Rodrigues Alves.

JPAN

®

Tecnologia em Panificação

Crescendo e ajudando
você a crescer

Agência Graphos (11) 3804.3837

Sempre pensando em melhorar a qualidade de
seus produtos, a JPan implantará uma nova
fábrica em um terreno de 92.000m².
Aguardem novidades!!!
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CHEESEBURGUER CAMPEÃO
Que o diga Rui Manoel Rodrigo Gonçalves, proprietário
da Portugália Pães e Doces, há 24 anos instalada na Rua
Campo Novo do Sul, 20, na Vila Andrade, no Morumbi. Depois de um processo de reforma que durou um ano e meio,
ele reinaugurou em grande estilo a padaria no mês de dezembro. A casa, agora, tem 300 metros quadrados só de área
comercial, para melhor atender ao seu número crescente de
clientes e oferecer-lhes os novos serviços de café da manhã,
almoço e jantar, incluindo pizzas à noite no cardápio.
Mas, sem dúvida, o carro-chefe da Portugália, continuam sendo seus deliciosos cheeseburguers, a preço super popular. “Começamos a vendê-los a R$ 1,00 há nove anos e
meio, como uma brincadeira com os amigos e clientes. E a
receita ‘pegou’. Agora, com a reinauguração da padaria, aumentamos o preço para R$ 1,50, mas isso em nada afetou a
saída do produto”, comemora Rui. Hoje, a Portugália chega a
comercializar cerca de 1.500 cheeseburguers por dia, número que aumenta nos finais de semana. O segredo do sucesso? “É a tradição, a qualidade dos ingredientes e o capricho
na preparação do lanche”, revela o chapeiro Anderson, sem
descuidar da chapa, de onde saem nada menos do que 72
sanduíches em cada tirada.

Portugália: o movimento cresceu depois da reforma.
E Rui, com os filhos Ivo (esq.) e Thiago, comemoram.

MEGA EMPREENDIMENTO
Já a inauguração da Praça dos Pães – Panificadora e
Confeitaria, situada na Praça Visconde de Souza Fontes,
56, no Parque da Mooca, aconteceu quase um ano depois
do início das obras da nova padaria, ainda no finalzinho
de 2009. “Nossa história começou há 45 anos. Desde então,
acumulamos um grande conhecimento gastronômico, que
agora transformamos nesta casa que reúne muita tradição,
requinte e você no melhor lugar da Mooca”, afirma Gustavo, que divide com seu irmão Vinicius a sociedade da padaria, sem disfarçar seu justificável orgulho pela conclusão
do empreendimento.

Praça dos Pães: prédio em estilo europeu e grandiosidade
nas instalações da casa de Gustavo (esq.) e de seu irmão
Vinicius.
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Instalada num prédio construído em estilo europeu, os
destaques da casa são dois salões enormes e copa decorada
com mármore italiano e fotos de praças famosas do mundo
todo. Aliás, tudo no lugar é mega: nela trabalham 120 funcionários, o estacionamento comporta 150 carros, e a área
de churrasco acomoda tranquilamente 100 espetos. Superlativo, também, é o cardápio de doces do lugar, entre os
quais se destacam os cupcakes, os bem-casados de nozes
e chocolate, os mini-churros e os inigualáveis “Bolinhos da
Praça”, com vários tipos de recheio. A aprovação dos clientes foi total.
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Mamães e coelhinhos felizes
Parece cedo, não é? Mas já é hora de pensar nas receitas que você vai
oferecer aos seus clientes na Páscoa, que este ano, será comemorada
em data ainda mais próxima do Dia das Mães. Confira estas sugestões
elaboradas pelo IDPC e faça bonito nessas festas!
OU
• Fornear (forno de lastro) sem vapor, à temperatura de
180ºC, por aproximadamente 35 minutos.

PÃO DE PÁSCOA
(Brioche com Ovo de Codorna)

RENDIMENTO: 13 UNIDADES COM 570G CADA.

MASSA
Ingredientes
Farinha de trigo
Fermento biológico seco instantâneo

Porcent. (%)

Quant. (g)

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção com 570g)

100

3.000

Quantidade por porção

2

60

Água

55

1.650

Leite em pó

5

150

% VD (*)

Valor calórico 1.831kcal = 7.690kJ

92%

Carboidratos 184g

61%

Proteínas 48,5g

65%

Gorduras totais 98,2g

179%

Gorduras saturadas 20,5g

93%

Manteiga sem sal

20

600

Azeite

15

450

Melhorador

1

30

Fibra alimentar 7,2g

29%

Gemas

15

450

Sódio 1.554mg

65%

Sal

1

30

Total

6.420g

Porcent. (%)

Quant. (g)

100

1.420

Total

1.420g

Gorduras trans Menor ou igual a 0,2g

**

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal
ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido.

RECHEIO
Ingredientes
Ovo cozido de codorna
Percentual baseado em ovo de codorna

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
• Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da
água.
• Misturar por 1 minuto.
• Adicionar a água aos poucos.
• Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
• Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2) ou até
atingir o ponto de véu.
• Dividir a massa em partes com 480g.
• Bolear.
• Descansar por aproximadamente 20 minutos.
• Rechear cada massa com 12 ovos de codorna.
• Modelar e colocar no aro.
• Fermentar por aproximadamente 12 horas em câmara de
fermentação controlada a temperatura de 7ºC.
• Pincelar (pintar) o pão com ovo na metade de seu
crescimento.
• Fornear (turbo) sem vapor, à temperatura de 150ºC, por
aproximadamente 35 minutos.
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WHOOPIE DE CHOCOLATE
Porcent. (%)

Quant. (g)

Farinha de trigo

100

300

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes.
• Misturar o açúcar e o cacau.
• Adicionar a água aos poucos misturando até obter ponto
de espalhar.
• Cobrir cada whoppie e decorar.

Cacau em pó

23,3

70

RENDIMENTO: 50 unidades com 30g cada.

Manteiga sem sal

40

120

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção com 30g)

Margarina sem sal

40

120

Iogurte natural

80

240

MASSA
Ingredientes

Quantidade por porção

% VD (*)

Valor Calórico 129kcal = 542kJ

6%
7%

Fermento químico

3

9

Carboidratos 22,1g

Sal

1

3

Proteínas 1,3g

2%

Gorduras Totais 4,2g

8%

Gorduras saturadas 1,7g

8%

Essência de baunilha

2

6

16,6

50

Açúcar refinado

10

30

Açúcar mascavo

86,6

260

402,5%

1.108g

Ovos

Total

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes.
• Misturar a farinha de trigo, o cacau, o fermento e o sal.
Peneirar e reservar.
• Colocar em batedeira a margarina, a manteiga e os
açúcares e bater com o globo.
• Acrescentar o ovo e bater por mais 5 minutos.
• Adicionar os secos peneirados, intercalando com o iogurte.
• Porcionar a massa com um saco de confeitar e bico perlê,
fazendo círculos com 5cm de circunferência.
• Assar a temperatura de 180ºC por aproximadamente 13
minutos.

Gorduras trans 0g

**

Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g

0%

Sódio 104mg

4%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. ** VD não estabelecido.

RECHEIO
Ingredientes

Porcent. (%)

Quant. (g)

Glucose

100

230

Claras

39

90

Açúcar refinado

78,2

180

Água

86,9

200

Total

304,1%

700g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes.
• Misturar e levar ao fogo em uma panela o açúcar, a
glucose e a água.
• Colocar as claras para bater até obter o ponto de neve.
• Quando a calda atingir a temperatura de 121ºC, despejar
lentamente sobre as claras ainda batendo.
• Bater até esfriar.
• Rechear, casando dois discos do mesmo tamanho.
COBERTURA
Ingredientes

Porcent. (%)

Quant. (g)

Açúcar de confeiteiro

100

150

Cacau em pó

20

30

Água

6,6

10

Total

126,6%

190g

32

:::

IPC_774.indd 32

IP&C 774

:::

Fev/Mar 2011

28/01/2011 15:17:01

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

G O U R M E T / I DPC

ALFAJOR DE DAMASCO
MASSA
Porcent. (%)

Quant. (g)

Farinha de trigo

Ingredientes

100

1.000

Manteiga sem sal

50

500

Açúcar refinado

3

30

1,5

15

4

40

Fermento químico
Leite
Gemas

4

40

TOTAL

162,5%

1.625G

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes.
• Bater em batedeira com a raquete, a manteiga e o açúcar
até formar um creme esbranquiçado.
• Incorporar as gemas.
• Misturar a farinha e o fermento e juntar ao creme acima.
• Por último, acrescentar o leite.
• Colocar em saco plástico e gelar por 15 minutos.
• Abrir a massa com espessura de 3mm e cortar com
cortador redondo (4,5cm de diâmetro).
• Dispor em assadeira untada e gelar por 15 minutos.
• Assar a temperatura de 180ºC por aproximadamente 15
minutos.

::::::::::::

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar o ingrediente.
• Derreter o chocolate branco e temperar.
• Banhar o alfajor no chocolate branco e colocar em grade
para escorrer.
• Quando começar a secar colocar em papel manteiga para
secar por completo.
RENDIMENTO: 72 UNIDADES COM 40G CADA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção com 40g)
Quantidade por porção

% VD (*)

Valor Calórico 209kcal = 878kJ

10%

Carboidratos 25g

8%

Proteínas 3g

4%

Gorduras Totais 11g

20%

Gorduras saturadas 6,5g

30%

Gorduras trans 0g

**

Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g

0%

Sódio 54,4mg

2%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. ** VD não estabelecido.

CREME DE DAMASCO
Porcent. (%)

Quant. (g)

Leite condensado

Ingredientes

100

300

Damasco seco

62,5

188

Açúcar refinado

47,5

143

Gemas

10

30

Farinha de trigo

2,5

8

Leite em pó

2,5

8

Água do cozimento

20

60

Licor de apricot

3

9

245,5%

737g

Total

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes.
• Colocar o damasco de molho em 300g de água por 3 horas.
• Levar ao fogo até amolecer. Escorrer e bater no
liquidificador com ¾ da água da receita e o açúcar.
• Levar ao fogo brando por 10 minutos e reservar.
• Levar ao fogo médio, em outra panela, o leite condensado,
as gemas, a farinha, o leite em pó e o restante da água por 5
minutos.
• Juntar ao creme de damasco e cozinhar até borbulhar.
• Esfriar para usar. Rechear unindo duas partes de alfajor.
COBERTURA
Ingredientes
Chocolate branco

Total

Porcent. (%)

Quant. (g)

100

1.080

100%

1.080g
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LANCHE SENSAÇÃO DO IDPC

RECHEIO

(Baguete de Cereais Light)

Rosbife

ESPONJA
Ingredientes
Farinha de trigo especial

Porcent. (%)
55

Quant. (g)
1650

Água

55

1650

Fermento biológico
instantâneo seco

1

30

Total

3.330g

Percentual baseado no total das farinhas

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
• Colocar todos os ingredientes em uma caixa de plástico.
• Misturar todos os ingredientes.
• Cobrir com plástico e deixar fermentar por 4 horas, a uma temperatura
em torno de 25ºC, ou até a esponja dobrar de tamanho.

Ingredientes
g

Porcent. (%)
( )
100

Quant. (g)
1.800

Queijo minas padrão

90

1.620

Presunto cru

70

1.260

Maionese

30

540

Alface americana

20

360

Tomate cereja

85

1.530

Total

7.110g

PROCESSO DE MONTAGEM DO LANCHE:
• Pesar todos os ingredientes.
• Cortar cada baguete ao meio e porcionar o recheio da seguinte forma:
cinco fatias de rosbife (100g), três fatias de queijo minas padrão (90g),
maionese (30g), quatro folhas de alface americana (20g), três unidades de
tomate cereja (85g) e cinco fatias de presunto cru (70g) em cada lanche.

RENDIMENTO LANCHE: 18 UNIDADES COM 650G CADA.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (Porção com 650g)

REFORÇO
Ingredientes
g
Farinha de trigo integral

Quantidade por porção

% VD (*)

Porcent. (%)
( )
20

Quant. (g)
600

Farinha de centeio fina

15

450

Carboidratos 137g

46%

Farelo de trigo médio

5

150

Proteínas107g

143%

Gérmen de trigo

5

150

Gorduras Totais 80,6g

147%

Água

7

210

Gorduras saturadas 30,3g

138%

2,5

75

Gorduras trans Menor ou igual a 0,2g

Total

1.635g

Sal

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes do reforço, inclusive a água.
• Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, com
exceção da água.
• Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
• Adicionar a água aos poucos.
• Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).
• Misturar por aproximadamente 10 minutos na velocidade rápida (2), ou
até formar o ponto de véu.
• Dividir a massa em partes com 270g para pães com 250g após assados.
• Descansar por 15 minutos.
• Modelar.
• Pincelar claras de ovos sobre a superfície da baguete e, em seguida,
passar na cobertura.
• Fermentação final de aproximadamente 90 minutos em câmara de
fermentação controlada com 80% de umidade e 35ºC de temperatura.
• Fazer os cortes nos pães (pestana).
• Fornear com vapor por 20 minutos com temperatura de 210ºC
(forno lastro). Depois, deixar aproximadamente mais 5 minutos com
temperatura em torno de 200ºC (sem vapor) para que o pão seque.

Valor Calórico 1.677kcal = 7.043kJ

84%

**

Fibra alimentar 19,6g

78%

Sódio 5.724mg

238%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas. ** VD não estabelecido.

COBERTURA
Porcent. (%)

Quant. (g)

Semente de linhaça

Ingredientes

100

90

Semente de girassol

100

90

Gergelim branco

100

90

Total

270g

Percentual baseado nas sementes de linhaça

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
• Pesar todos os ingredientes.
• Misturar e reservar.

RENDIMENTO BAGUETE: 18 UNIDADES COM 255G CADA.

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC: Equipe Técnica do IDPC: Rodrigo Sant’Anna
Lopes Chaluppe – Gerente Técnico Executivo / Engenheiro de Alimentos; Alessandra
Pagiato – Coordenadora Técnica; Welker Evangelista – Demonstrador Técnico; José
Oliveira – Demonstrador Técnico; e Rodrigo Torres – Demonstrador Técnico Nível 1.
Fotos: Cláudio Lira. Os vídeos com passo-a-passo de todas as receitas está no site do
Sindipan/Aipan-SP, no endereço www.sindipan.org.br/aipan_tv/.
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Doce couraça,
sensível fantasia

Por Lic. Briceida Sanches*

Nas padarias, o
chocolate vende como
“pão quente”. E é fácil
entender porquê.

Possibilidades infinitas: nas mãos
de hábeis maestros confeiteiros,
o chocolate se transforma em
maravilhas.

O

O chocolate, esse
doce delicioso que
vem do cacau, em
qualquer de suas apresentações, sempre é uma tentação
para os freqüentadores que
visitam as padarias e confeitarias, pelo seu grato aroma,
excelente sabor e variada preFev/Mar 2011
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sença. Em seu esforço de dar
melhor forma e gosto às suas
obras de farinha combinadas
com inimagináveis apresentações desse grande e mágico
alimento, os confeiteiros o utilizam como elemento decorativo em forma de “couraça”,
uma cobertura que guarda delicadamente em seu interior
uma lista de inumeráveis sobremesas.
É curioso ver como o chocolate tem inspirado a tantos
padeiros do mundo. Na Venezuela, por exemplo, cada
região nos mostra uma nuance diferente e mil formas de
apresentações, como charlottes, profiteroles e muito mais.
E, como diz um antigo refrão,
“cada cabeça é um mundo”,
as mãos dos maestros das farinhas cada dia lhe agregam
mais imaginação. E, assim, o
chocolate ganha cada vez mais
espaço.
Fonte de energia
O chocolate recebeu seu
nome na Venezuela, na época
da conquista, quando os espanhóis tiveram contato com
os primeiros habitantes nativos: os aborígines, a quem os
conquistadores perguntaram
entusiasmados como se chamava essa fruta tão saborosa,
em sua língua responderam:
“Chocolt lait”, querendo dizer
“não entendo”. E, foi assim que

36
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o vocábulo se espalhou por
toda a Europa e toda América,
transmutado para a tradicional palavra “CHOCOLATE”.
O cacau também tem sua
origem na língua indígena,
especificamente na Maya, há
mais de 2.500 anos, e provém
de “cac-cau”. Naquele idioma,
“cac” queria dizer “vermelho”,
e “cau” expressava as ideias
de “força” e “fogo”. E, realmente, o cacau, com seu alto valor
calórico, produz forças que
devem queimar no “fogo das
vontades”. Cabe, destacar que
a Venezuela é o primeiro país
produtor e exportador desse
produto e um de seus maiores
consumidores.
Benefícios múltiplos
Cacau e chocolate “correm”
para as mãos sempre que o
cliente se aproxima de uma
das tantas vitrines que compõem a decoração de qualquer
padaria do mundo. O primeiro
que se deseja ver é o delicioso
pastel coberto com camadas
de chocolate, que igualmente
chama a atenção de adultos e
crianças.
O chocolate não só é fonte
de calorias, mas também de
minerais. Em sua composição
química estão o ferro, o fósforo, o magnésio e vários antioxidantes, que contribuem para
evitar a oxidação do colesterol.

Ele também traz benefícios
para o coração: segundo estudos realizados pela Universidade de Harvard, nos Estados
Unidos, o chocolate – assim
como o vinho – é benéfico para
a máquina cardíaca uma vez
que contém fenóis antioxidantes, que protegem o organismo
de enfermidades cardiovasculares. Essas substâncias também combatem os radicais livres e atrasam o processo de
envelhecimento celular. Porém, é claro, não se deve abusar de sua ingestão.
Ao chocolate também são
atribuídas propriedades antidepressivas. Os especialistas
assinalam que as pessoas que
precisam de afeto, buscam
um aliado nesse rico alimento. Por isso é que em toda padaria, mercado ou lugar onde
ele pode ser encontrado, ele
se transforma em artigo de
primeira necessidade. Nas padarias, em especial, vende-se
chocolate como “pão quente”.
o
Complementarmente,
chocolate é usado como agente
de socialização: os doces com
chocolate e o próprio chocolate e os bombons são “mediadores” para oferecer desculpas
entre os amigos e mais ainda
para selar compromissos de
amor entre semelhantes.
*Tradução do artigo “Chocolate: dulce
coraza de sensíble fantasia”. Revista
FEVIPAN – nº 15 – junho de 2004 – p. 4647. Tradução: Paulo Sciamarelli – Equipe
Técnica do IDPC.
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vendas, rendimentos
resultados.

alta performance

praticidade

padronização

surpreendente

Soluções completas em todos os momentos.
A Rich’s® é uma empresa global, reconhecida e
premiada mundialmente em soluções para o
Food Service. Sua história é marcada pelo
pioneirismo na criação do creme chantilly vegetal
em 1945 nos Estados Unidos.
Presente no Brasil há mais de 15 anos, a Rich’s® é
referencial de qualidade, com produtos de excelente
performance, fornecendo soluções completas para
seus clientes.
Sempre pensando em inovação, possui uma
extensa linha de produtos: cremes tipo chantilly,
caldas, recheios forneáveis e não forneáveis,
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ganaches, geleias de brilho, decorações e
panificados congelados. Produtos com sabores
que conquistarão rendimentos e resultados.
Além de excelentes produtos, a Rich’s® possui
uma equipe de profissionais altamente capacitada
e treinada internacionalmente, oferecendo a melhor
combinação de serviços em atendimento e
desenvolvimento da confeitaria aos seus clientes.
Você também se encantará com os
produtos e serviços da Rich’s®.
Solicite uma visita.
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SÓ O MELHOR
NO VERÃO
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sia Fukugauiti e Débora Jureidini Tozo*

As estações mais quentes
causam mudanças no
comportamento das pessoas.
Neste artigo, você encontra
algumas dicas super especiais
para atender às necessidades
de seus clientes neste Verão.

A

Aposta certeira: para atender às necessidades dos clientes no Verão,
turbine o cardápio de sua padaria com uma boa variedade de sucos
naturais.

busca pela melhora da forma física e a altera-

sal. Por isso, a quantidade calórica ingerida deve ser redu-

ção nos hábitos alimentares são comuns nesta

zida, para não corrermos risco de ganhar peso nessa época

época do ano, com a chegada do Verão. Neste

do ano. Com o aumento da temperatura, nosso organismo

calor, não podemos descuidar da alimentação, que requer

perde mais água e sais minerais por meio do suor. Então

cuidados essenciais para nos sentirmos mais dispostos,

se torna mais importante o cuidado com a hidratação. A

mantendo a forma com saúde.

ingestão de líquidos deve ser frequente durante todo o

Algumas pessoas podem se sentir mais indispostas
para comer no Verão, devido à temperatura. A indisposição pode vir também por alimentação inadequada, que

dia. O ideal é não esperar que a sede apareça, já que essa
sensação é um sinal de desidratação.
Ainda temos que ter um cuidado maior no Verão com

acontece quando elas ficam sem se alimentar por muitas

a hidratação das crianças e idosos. Deve-se oferecer a eles

horas, “pulam” o café da manhã, ingerem alimentos pe-

água fresca em pequenos volumes, em uma temperatura

sados e gordurosos e esquecem-se de se hidratar durante

agradável, mesmo que a criança ou o idoso não peça. O

todo o dia.

ideal são pelo menos quatro copos de água por dia. E ten-

No Inverno há a necessidade de ingerirmos alimentos

te fazer com que eles consumam sucos naturais no lugar

mais energéticos para manter a temperatura corporal. Já

de refrigerantes. Para nos hidratarmos bem, as melhores

no Verão, o corpo pede um consumo maior de líquidos

fontes são a água, os sucos naturais de frutas e vegetais,

para compensar as perdas de água e sais minerais decor-

os chás e a água de coco, que também é uma ótima opção.

rentes da transpiração. Por isso, é preciso fazer algumas
adaptações em nossos hábitos alimentares.
No Verão ocorre uma diminuição do metabolismo ba38
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e cottage). As carnes magras possibilitam uma digestão
melhor, evitando o desconforto intestinal. Por outro lado,
diminua a incidência de alimentos gordurosos em seu
cardápio, tais como carnes gordas, queijos gordurosos,
além de molhos à base de creme de leite e maionese. Isso
porque no Verão nosso organismo fica mais sensível aos
condimentos fortes e às gorduras, que podem causar desconforto e mal-estar.
Simultaneamente, monitore sua produção com muito cuidado nessa época, principalmente os alimentos em
cuja preparação entram leite, gordura e ovos. Eles necessitam de refrigeração adequada, pois o calor aumenta a
proliferação de bactérias, que podem causar intoxicação
alimentar.
E, além de se preocupar com tudo o que já façamos
acima, seja criativo e coloque em seu cardápio sucos terapêuticos, com nomes que chamem a atenção de sua
clientela. Entre seus serviços de consultoria, a Tri Nutri
Wong Mei Teng

sua padaria neste Verão – e, consequentemente, aumen-

também oferece orientação no planejamento de seu cardápio de acordo com seu público.

**RENATA CAIRES BORBA (CRN3 12241), JERUSA CLARO SIA
FUKUGAUITI (CRN3 9084) e DÉBORA JUREIDINI TOZO (CRN3
10850) são nutricionistas e membros da empresa Tri Nutri Assessoria
e Consultoria Nutricional (www.trinutri.com.br).

tar suas vendas –, além de oferecer em seu cardápio uma
variedade de sucos naturais que seja atrativo ao seu público, enriqueça-o com frutas, verduras, legumes, folhas
verdes, cereais e pães integrais, carnes magras, queijos
menos gordurosos, sobremesas à base de frutas e muitos
líquidos.
Em seus sanduíches, o ideal é oferecer carnes ma-

Referências Bibliográficas: SANTOS, Ligia Amparo da Silva.
Educação alimentar e nutricional no contexto da promoção
de práticas alimentares saudáveis. Rev. Nutr. [online]. 2005,
vol.18, n.5, pp. 681-692. ISSN 1415-5273. doi: 10.1590/S141552732005000500011. / ASSIS, Maria Alice Altenburg de and NAHAS,
Markus Vinícius. Aspectos motivacionais em programas de mudança
de comportamento alimentar . Rev. Nutr. [online]. 1999, vol.12,
n.1, pp. 33-41 / CAMPADELLO, P.; DINIZ, t. Terapia Nutricional pela
Reeducação Alimentar e Atividade Fisica. São Paulo. Editora Madras,
2004.
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Equação possível: o consumo em
alta dos itens panificados exige
especialização para atendimento
das novas demandas.
Leonardo Ciannella

APERFEIÇOAMENTO,
EM TODOS OS SENTIDOS
Enquanto as panificadoras estão se
transformando em centros de convivência,
gastronomia e serviços, a demanda
crescente pelos pães e panificados
configura-se como tendência irreversível.
Por isso, os empresários do setor devem se
preparar para atendê-la.
40
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Q

ue as padarias estão deixando de ser apenas
estabelecimentos responsáveis pela fabricação artesanal e venda de pães fresquinhos,

biscoitos, bolos e outras guloseimas, frequentados pelos
clientes em determinados horários do dia e da noite, todo
mundo já sabe. Mais e mais, as panificadoras e confeitarias estão se transformando em centros de convivência,
gastronomia e serviços. Hoje e no futuro, as panificadoras
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e confeitarias serão cada vez mais acolhedoras, espaços

pão em padarias são os seguintes: Belém (97,2%); Belo

nos quais as pessoas contarão com conforto e bom aten-

Horizonte (93,2%); Fortaleza (93,2%); Recife (91,8%); Bra-

dimento para degustar, se alimentar, conversar e até se

sília (91,7%); Salvador (88,4%); São Paulo (85%); Goiânia

divertir, compensando a correria e o excesso de individu-

(84,3%); Porto Alegre (79,5%); e Rio de Janeiro (70,2%).

alismo e distanciamento comuns em outros tipos de estabelecimentos comerciais.

Os produtos panificados mais consumidos no País são:
pão doce comum (100%); hambúrguer (77,8%); pão de

Toda essa dinâmica – amplamente registrada no fa-

queijo (71,1%); pão de leite (60,1%); hot-dog (43,8%); bisna-

moso “Estudo de Tendências: Perspectivas para a Panifi-

ga (39,8%); outros (38,5%); croissant (32,4%); pão de forma

cação e Confeitaria 2009/2017”, realizado por meio de con-

(31,9%); pão sovado (30,7%); baguete comum (26,9%); pão

vênio entre o SEBRAE Nacional e a Associação Brasileira

de milho (22,7%); rosca (19,3%); pão careca (18,8%); bague-

da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) – dá conta

te recheada (15,8%); pão de coco (14,6%); pão com frios

também de outro aspecto importante: as rápidas mudan-

(14,0%); pão caseiro (11,1%); integral (8,1%); pão da banha

ças de comportamento, necessidades e preferências do

(7,7%); bengala (7,4%); pão de torresmo (6,7%); italiano

consumidor, que ditam os novos tempos da panificação

(6,4%); ciabatta (5,0%); pão de centeio (3,4%); pão sedinha

e confeitaria no País e no mundo. Este, aliás, tem sido

(2,4%). (Fonte: ABIP).

o principal motor para a introdução e diversificação de
produtos mais saudáveis nas padarias, contendo cereais

CONSUMO AUMENTANDO

integrais, ingredientes de melhor qualidade e menos óleo

Segundo o estudo do SEBRAE e ABIP, o consumo de

e açúcar nas receitas, é uma das providências para acom-

pães tem aumentado no Brasil, nos últimos anos, inclu-

panhar o gosto da clientela de hoje e dos próximos anos.

sive com a inclusão de produtos elaborados com outras

Em termos de gestão, o negócio também está mudan-

matérias-primas, como a mandioca e o milho. A demanda

do bastante e se tornando mais sofisticado, abrangendo

crescente pelos pães e panificados é uma tendência con-

práticas dos setores industrial, de comércio e de serviços.

firmada pelo estudo, indicando que os empresários do se-

O estilo empírico de administrar padarias, por vezes ama-

tor devem se preparar para atendê-la, não só no que diz

dor, está virando coisa do passado. A gestão das panifica-

respeito a novas receitas e apresentações (o que se conse-

doras e confeitarias está cada vez mais planejada, profis-

gue com reciclagem técnica profissional) e à diversifica-

sional e tecnológica.

ção da oferta como também ao aspecto negocial, por meio
do aperfeiçoamento do processo de gestão.

MERCADO NACIONAL

O setor também participa de outras cadeias produti-

Segundo levantamento da ABIP, aproximadamente

vas, como por exemplo, bebidas, frios, congelados, laticí-

63,2 mil panificadoras compõem o mercado da panifi-

nios, cigarros, bomboniére, sorvete etc. Só perde para su-

cação e confeitaria no Brasil, das quais 60 mil são micro

permercados e hipermercados, em termos comparativos,

e pequenas empresas. O setor gera mais de 700 mil em-

estabelecimentos que também incorporam panificados

pregos diretos, dos quais 245 mil (35%) concentram-se na

em seu mix de produtos. Padarias artesanais produzem

produção. Cento e vinte e sete mil empresários coman-

79% dos produtos do setor, 14% são fabricados por pada-

dam esse mercado no País.

rias industriais e 7% por padarias de supermercados.

Setenta e seis por cento dos brasileiros consomem pão

O trabalho ainda destaca o consumo de pães e pani-

no café da manhã e 98% da população são consumidores

ficados nos Estados Unidos como referência para o setor

de produtos panificados, cita o estudo. Dos pães consu-

no Brasil: 77% dos consumidores preferem comprar ali-

midos no Brasil, 86% são artesanais, correspondendo 52%

mentos prontos para o consumo; 76% esquentam e co-

ao pão francês. Quase metade do faturamento das panifi-

mem; 65% preferem embalados para viagem; 64% prefe-

cadoras (48%) provém da produção própria, da qual 25%

rem aqueles que não requerem utensílios; 33% preparam

correspondem ao pão francês e 75% aos demais produtos.

seus alimentos em casa, sendo que metade deles gastam

Segundo dados da ABIP/Abitrigo, entre os principais

30 minutos no preparo, mas gostariam de fazer isso em

mercados no Brasil, os que mais preferem a compra do
42
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Não à poluição visual: a Lei Cidade Limpa revolucionou a forma de os paulistanos enxergarem sua própria cidade.

Relembrando a Lei
Cidade Limpa
Por Dr. Marco A. Iamnhuk*

Já falamos em edições passadas sobre a Lei Cidade
Limpa. Entretanto, em razão do tempo decorrido desde
a edição da Lei em 2006, pudemos verificar que alguns
associados ainda têm duvidas quanto à aplicação
da lei. Dessa forma, voltamos a tratar do assunto,
esperando esclarecer as dúvidas ainda existentes.
44
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Desde o dia 1º de
abril de 2007 está em
vigor a Lei 14.223, de 26

de setembro de 2006, conhecida
como “Lei Cidade Limpa”. A referida legislação tem por objetivo ordenar os elementos que compõe a
paisagem urbana, que são visíveis
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a partir do logradouro público,
no território do município de São

FISCALIZAÇÃO INTENSIFICADA

::::::::::::

encontra instalado o estabeleci-

estão

mento comercial, deverá, tam-

Paulo. Assim sendo, necessário se

acreditando que poderá haver

bém, se observar o Plano Diretor e

faz que todos os estabelecimentos

mudanças na lei. E, por esse moti-

a Lei de Zoneamento, as quais, em

que têm anúncios se adequem às

vo, estão deixando suas fachadas

alguns casos, são mais restritivas

regras da lei.

para ver o que vai acontecer no

do que a Lei 14.223/2006.

Muitos

comerciantes

Para se adequar, não bas-

futuro. Essa postura está total-

ta o comerciante apenas retirar

mente equivocada, pois a Prefei-

o nome do estabelecimento ou

tura de São Paulo tem mostrado

Outro ponto importante a ser

eventual propaganda, deixando a

que não vai retroagir. Tanto que,

observado é o fato de que apenas

estrutura metálica (fachada), que

segundo informações obtidas nas

as empresas com Alvará/Licença

dava sustentação ao anúncio. A

reuniões realizadas na EMURB, a

de Funcionamento é que poderão

lei é bem clara ao dispor, em seu

Prefeitura está investindo em pes-

obter o CADAN definitivo. Mas

artigo 44, que todos os anúncios,

soal para fiscalizar o cumprimen-

aqueles que não os tiverem pode-

inclusive suas estruturas de sus-

to da Lei Cidade Limpa e, conse-

rão obter um CADAN provisório,

tentação, instalados, com ou sem

quentemente, as outras leis.

que terá validade de dois anos.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

licença expedida a qualquer tem-

Nesse sentido, a Prefeitura es-

Assim sendo, o comerciante terá

po, dentro dos lotes urbanos de

tará em um primeiro momento,

o prazo de dois anos para obter

propriedade pública ou privada,

realizando um trabalho de orien-

o alvará de funcionamento. Caso

devem ser retirados pelos seus

tação e esclarecimentos, para,

ele não o faça, terá cancelado o

responsáveis.

depois disso, passar para a efetiva

CADAN, podendo, ainda, sofrer

Ou seja, o panificador que ape-

fiscalização e aplicação de penali-

outras sanções administrativas,

nas retirou o nome de sua padaria

dades. Portanto, orientamos todos

tal como o fechamento do estabe-

da fachada e deixou a estrutura

os nossos associados e empresá-

lecimento.

metálica, continua irregular se-

rios da categoria para que não dei-

Para aqueles que atendem aos

gundo disposição do artigo 44 da

xem de regularizar suas fachadas,

requisitos da Lei 14.223/2006 – ou

Lei 14.223, estando, assim, sujeito

pois a multa pelo não atendimen-

seja, possuem Alvará de Funcio-

a sofrer autuação pela fiscaliza-

to às regras é muito alta, sendo,

namento –, basta solicitar o CA-

ção.

em alguns casos, maior que o in-

DAN via internet, no site da Pre-

vestimento necessário para ade-

feitura www.prefeitura.sp.gov.br.

quação da fachada.

Em tempo: o serviço é gratuito.

A multa a ser aplicada é de R$
10.000,00 por anúncio irregular
e acréscimo de R$ 1.000,00 para

Assim sendo, antes de tomar

Contudo, apenas o estabeleci-

cada metro quadrado que exceder

qualquer iniciativa no sentido

mento que não for de esquina terá

4 metros quadrados. Persistindo a

de contratar uma empresa para

condições de solicitar o CADAN

infração, após a aplicação da pri-

substituir a fachada, é de extre-

via internet, uma vez que o pro-

meira multa, será aplicada uma

ma importância esclarecer alguns

grama disponibilizado pela Pre-

multa correspondente ao dobro

pontos importantes sobre o tama-

feitura só emite uma licença para

da primeira, que será reaplicada a

nho do anúncio, a possibilidade de

cada imóvel, pois segundo a lei só

cada 15 dias, até a efetiva regula-

se colocar um toldo fixo etc. Tais

é permitido um único anúncio por

rização ou remoção do anúncio e

informações poderão ser obtidas

testada. Como os imóveis de es-

da estrutura. Portanto, não vale a

diretamente na Subprefeitura. Em

quina têm duas testadas, é permi-

pena correr riscos desnecessários,

outras palavras, não basta o pani-

tido um anúncio em cada lateral

uma vez que a lei é clara ao dispor

ficador atender apenas ao que está

do imóvel, sendo, portanto, neces-

que tanto anúncios quanto suas

disposto na Lei 14.223, sendo que,

sárias duas licenças, ou seja, um

estruturas devem ser retiradas.

dependendo da região em que se

CADAN para cada anúncio. NesFev/Mar 2011
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ses casos, o comerciante deverá solicitar sua licença
diretamente na Subprefeitura.

Nos casos em que o panificador não estiver estabelecido em uma esquina, só podendo ter um anúncio de
no máximo 1,5 metro quadrado, ele poderá solicitar o
CADAN via internet, sem a necessidade de um respon-

Em qualquer das situações relatadas neste artigo, o panificador
deve observar as seguintes regras,
para obter a licença:

sável técnico. Já os panificadores que tenham em seus
estabelecimentos anúncios de 4,0 metros quadrados,
deverão contratar um engenheiro para assinar o projeto. O pedido pode ser feito pela internet, mas deverá
constar o nome e o CREA do responsável.

• Primeiramente deve verificar
no IPTU qual é a testada do imóvel.
A testada é a metragem linear da
frente do imóvel. No caso dos imóveis de esquina, a testada é a soma
linear da metragem da frente mais
a metragem lateral. Assim sendo,
nos imóveis de esquina, o panificador deve verificar na matricula
do imóvel quantos metros lineares
o imóvel possui em cada uma das
ruas que faz confrontação.

CONSULTE SEMPRE O JURÍDICO
Além da fachada, a Lei Cidade Limpa regulamenta
também a realização de publicidade exterior, ou seja,
toda e qualquer propaganda realizada fora do estabelecimento comercial. Nesses termos, o panificador
deverá observar outros pontos importantes da lei. Por
exemplo, quais são as regras para se colocar toldo retrátil e nele fazer o anúncio indicativo da panificadora,
ou como deve proceder dentro da lei para a colocação
de adesivos de cartões de crédito e vales-refeição na
porta do estabelecimento. Ou quais as regras para realizar propaganda de fornecedores, a forma correta de

• Se o imóvel possui uma frente
com menos de 10 metros e uma lateral com menos de 10 metros, ele
poderá ter dois anúncios de metro
quadrado – um na frente e outro na
lateral.

dispor os produtos nas vitrines, a distância mínima
das publicidades da entrada do estabelecimento. Ou,
ainda, quais são as normas para a fachada quando no
imóvel existe mais de um estabelecimento comercial,
tal como nos prédios em que sobre a panificadora existem salas comerciais, e todos terão que dividir o mesmo espaço para ter os seus anúncios.

• Se o imóvel possui uma frente
com mais de 10 metros e uma lateral com menos de 10 metros, ele
poderá ter na frente um anúncio de
4,0 metros quadrados e, na lateral,
um anúncio de 1,5 metro quadrado.

Diante de tanta informação, não deixe de procurar
pelo Departamento Jurídico do Sindipan ou mesmo a
Subprefeitura para tirar suas dúvidas. Para que não
haja perda de tempo, procure sempre ter em mãos
uma cópia da matricula do imóvel, a fim de que se
possa verificar com exatidão a testada do imóvel, bem
como uma cópia da folha de rosto do IPTU e uma foto
da fachada do estabelecimento. Com os documentos e

• Se o imóvel possui tanto na
frente quanto na lateral mais de 10
metros lineares, ele poderá ter dois
anúncios de 4,0 metros quadrados,
um em cada lado.
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a foto, será muito mais fácil enquadrar a lei para cada
caso apresentado.

*O DR. MARCO A. IAMNHUK é advogado associado do
Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves
Advogados Associados S/C, responsável pelo Departamento
Cível, Criminal e Tributário do Sindipan/Aipan-SP.
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Benefício
fiscal
Por Dr. Marco A. Iamnhuk*

Darren Shaw

O Decreto Estadual nº 56.179/2010
cancelou débitos relativos ao ICM
e ao ICMS. Saiba em que condições
isso se aplica.
Veja bem: o benefício fiscal não se aplica se o débito estiver
com parcelamento em andamento ou integralmente pago.

E

m 11 de setembro de 2010 en-

pelo interessado –, inscritos ou não

b)

individualmente cada pro-

trou em vigor o Decreto Esta-

em dívida ativa, ainda que ajuizados,

cesso administrativo ou cada fato

dual nº 56.179, publicado no

também serão cancelados.

gerador, se o débito não estiver ins-

Diário Oficial do Estado de São Pau-

Demais disso, foram cancelados

lo na mesma data, que dispõe sobre

por remissão os débitos fiscais re-

o cancelamento de débitos fiscais

lativos ao ICM e ao ICMS, qualquer

Por fim, é importante destacar

constituídos até 31/12/2009, rela-

que seja o valor, constituídos ou

que o benefício fiscal concedido pelo

tivos ao ICM e ICMS, cujo total não

não, inclusive os espontaneamente

aludido decreto, NÃO SE APLICA se o

ultrapasse o valor de R$ 3.170,00.

denunciados pelo interessado, ins-

débito estiver com parcelamento em

(Nota: Importante ressaltar que a

critos ou não em dívida ativa, ainda

andamento ou integralmente pago,

soma da dívida a ser considerada

que ajuizados, cujos fatos gerado-

apenas pendente de formalização

para fins de remissão deve incluir o

res tenham ocorrido há mais de 15

administrativa do movimento de li-

valor principal, multas, juros e de-

anos contados da data da publicação

quidação.

mais acréscimos previstos na legis-

deste decreto, desde que há mais

Assim, as providências necessá-

lação, exceto os honorários advoca-

de cinco anos, alternativamente se

rias ao cancelamento dos débitos

tícios eventualmente devidos, bem

o estabelecimento estiver inativo e

fiscais, serão adotadas pela Procura-

como devem estar vencidos há pelo

o titular ou sócio gerente em local

doria Geral do Estado ou pela Secre-

menos cinco anos)

incerto e não sabido OU o processo

taria da Fazenda, no âmbito de suas
atribuições.

Se o fato gerador que ensejou

administrativo ou judicial do crédito

o débito fiscal relativo ao ICM e o

tributário correspondente esteja sem

ICMS, ocorreu há mais de 15 anos

tramitação, considerando-se:

a contar da data da publicação do
aludido decreto, qualquer que seja o

a)

individualmente cada certi-

valor, constituídos ou não – inclusive

dão de dívida ativa, quanto aos débi-

os espontaneamente denunciados

tos inscritos;

crito.

*O DR. MARCO A. IAMNHUK é advogado
associado do Escritório Mesquita Pereira,
Marcelino, Almeida, Esteves Advogados
Associados S/C, responsável pelo
Departamento Cível, Criminal e Tributário
do Sindipan/Aipan-SP.
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MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS
Cláudio Lira

AGORA É
PRA VALER!
No finalzinho de dezembro, um dia
antes do Natal, foram publicadas
as novas regras da Portaria que
estabelece requisitos específicos
de segurança e trata dos prazos
de substituição dos equipamentos
utilizados na panificação.

J

Abrangência ampla: novas e rigorosas regras abordando
aspectos construtivos – além de proteções e dispositivos de
segurança – fazem parte do texto na Portaria 197.

á estão valendo as novas regras da Portaria MTE Nº

do número de trabalhadores. No caso dos equipamentos

197, de 17 de dezembro de 2010, que alterou a Norma

novos, este é de 6 (seis) meses após a data de publicação

Regulamentadora n.º 12 - Máquinas e Equipamentos

da Portaria, em qualquer situação. Já para as máquinas

(NR-12), aprovada pela Portaria nº 3.214, de 8 de junho de
1978, e publicada no dia 24 de dezembro de 2010 no Diário

usadas, as disposições são as seguintes:
Até 10
empregados

De 11 a 25
empregados

De 26 a 50
empregados

Acima de 50
empregados

Cilindro

36 meses

30 meses

24 meses

18 meses

Amassadeira

66 meses

36 meses

30 meses

20 meses

ção. O mesmo documento também dispõe sobre a cria-

Batedeira

66 meses

66 meses

36 meses

24 meses

ção da Comissão Nacional Tripartite Temática (CNTT) da

Modeladoras

66 meses

66 meses

66 meses

36 meses

NR-12, com o objetivo de acompanhar a implantação da

Demais Máquinas

66 meses

66 meses

66 meses

48 meses

TIPO DE MÁQUINA

Oficial da União, que entre seus anexos, trata dos prazos
de substituição de equipamentos utilizados na panifica-

nova regulamentação, conforme estabelece o art. 9º da
Portaria nº 1.127, de 02 de outubro de 2003.

O texto também deixa claro que as padarias ou empresas com padaria que tenham cinco ou mais estabele-

O Anexo VI da Portaria 197 estabelece requisitos espe-

cimentos poderão cumprir os prazos previstos mediante

cíficos de segurança para máquinas de panificação e con-

adequação da totalidade das máquinas e equipamentos

feitaria – amassadeiras, batedeiras, cilindros, modelado-

em 20% (vinte por cento) de seus estabelecimentos a cada

ras, laminadoras, fatiadoras para pães e moinho para fa-

ano, conforme cronograma a ser protocolizado na Supe-

rinha de rosca –, sendo que, com esse objetivo, considera

rintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) da

uma ampla relação de critérios. Entre eles, os que dizem

Unidade da Federação em que se situa a empresa; ou na

respeito a aspectos construtivos dos equipamentos, ta-

SRTE da matriz, para empresas que possuam estabeleci-

manho/volume, acessos e zonas perigosas, proteções e

mentos em mais de um estado, do qual uma cópia deve

dispositivos de segurança, botões de parada de emergên-

permanecer no estabelecimento.

cia, circuitos elétricos e sistemas eletrônicos.
Complementarmente, fixa os prazos de adequação
para essas máquinas, em função do tipo de máquina e
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O texto completo da Portaria 197 pode ser acessado
no site do Ministério do Trabalho e Emprego – Secretaria
de Inspeção do Trabalho, no endereço www.mte.gov.br.
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I P & C I N T E R N AT I O N A L

AND THE TALENT WINS
A lot of emotion on the night of December
14th in the final ceremony of the 4th
Journalism Prize of Sindipan/Aipan/SP-IDPC,
held in the auditorium of the headquarters
of the entities. Were distinguished reporting
on the bakery in three categories: “Print
Media”, “Electronic Media” (Internet and TV)
and “Radio Media”, which in this edition, by
decision of the Syndicate, won a category all
to itself. In total, the contest received the
enrollment of 65 subjects, of which 19 were
selected. Prizes for the winners were a trip to
Paris + € 1,500 for the top finishers in each of
three categories; a trip to Lisbon + € 1,500 for
the second; and a notebook to third parties.
Ilana Lichtenstein e Saulo Yassuda, from
Jornal da Tarde, were the big winners in the
category “Print Media”. Caroline Cardoso,
from Rede Globo’s journalistic Bom Dia
São Paulo was first placed in the Electronic
Media” category “. And César Holanda
Bezerra, producer of Radio Record, was the
winner in the category “Radio Media”.

Y GANA EL TALENTO
Grandes emociones en la noche del 14 de
diciembre, en la ceremonia final del 4º Premio
de Periodismo de Sindipan/Aipan/IDPC-SP,
que se celebró en el auditorio de la sede de las
entidades. Se distinguíran los informes sobre
la panadería en tres categorías: “Medios de
Impresión”, “Medios Electrónicos” (Internet y
TV) y “Medios de Radio”, que en esta edición,
por decisión del Sindicato, ganó una categoría
para ella sola. En total, el concurso recibió
la inscripción de 65 sujetos, de los cuales 19
fueron seleccionados. Los premios para los
ganadores fueron un viaje a París + € 1.500
para los primeros clasificados en cada una de
tres categorías: un viaje a Lisboa + 1.500 € para
el segundo, y un notebook para los terceros.
Ilana Lichtenstein e Saulo Yassuda, de Jornal
da Tarde, fueron los grandes ganadores en
la categoría “Medios de Impresión”. Caroline
Cardoso, del periodístico de Rede Globo Bom Dia
de São Paulo fue el primer lugar en la categoria
“Medios Electrónicos”. Y César Holanda Bezerra,
productor de Radio Record, fue el ganador en la
categoría “Medios de Radio”..

DIRECT FROM FRANCE TO BRAZIL
French bread is a favorite in Brazil. Another
one, no doubt, is the famous baguette. But
it was to show that baking artisanal French
goes far beyond these traditional recipes
that Sindipan/Aipan/IDPC-SP promoted on
December 8th and 9th at the headquarters
of the Syndicate, the 1st Artisanal French
Bakery Technician Seminar. Through a
partnership with the Soufflet Group and
their representatives in Brazil - Festpan
and Net Trading - the bakers of São Paulo
could meet several Soufflet brand products
(such as flour and premixes), and unique
manufacturing techniques of a variety of
breads from the land of Napoleon. “The
promotion of this meeting is the result of
many contacts we maintain with Soufflet
Group, the first of them still in Europain
2009 in Paris. We believe it is very important
for our associates to know these new
recipes and technologies to deploy them
in their bakeries, further increasing the
diversity of supply to the consumer savvy
and demanding for news”, points out
Antero José Pereira, president of Sindipan/

Aipan/IDPC-SP. “And the fact that Festpan
is one of the sponsoring companies of IDPC
facilitated the entire process”, he adds. All
workshop participants receive certificates
and welcomed the initiative.

DIRECTO DE FRANCIA A BRASIL
El pan francés es uno de los favoritos en Brasil.
Otro, sin duda, es la famosa baguete. Pero
era para mostrar que la panaderéa artesanal
francesa va mucho más allá de estas recetas
tradicionales que Sindipan/Aipan/IDPC-SP
promueve el 8 de diciembre y el 9 en la sede del
Sindicato, el 1ro Seminario Técnico de Panadería
Artesanal Francesa. A través de una asociación
con el Grupo Soufflet y sus representantes en
Brasil - Festpan y Net Trading - los panaderos de
São Paulo tuvereon la oportunidad de conocer
varios productos de la marca Soufflet (como la
harina y las premezclas), y técnicas exclusivas
de fabricación de una variedad de panes de
la tierra de Napoleón. “La promoción de esta
reunión es el resultado de muchos contactos
que mantenemos con el Grupo Soufflet, el
primero de ellos todavía en Europain 2009 en
París. Creemos que es muy importante para
nuestros asociados conocer estas recetas
nuevas tecnologías para implementar en sus
panaderías, aumentando aún más la diversidad
de la oferta al consumidor inteligente y
exigente por novidades”, señala Antero José
Pereira, presidente de Sindipan/Aipan/IDPCSP. "Y el hecho de que Festpan es una de las
empresas patrocinadoras del IDPC facilitó todo
el proceso", añade. Todos los participantes del
workshop recibirán certificados y consideraran
la iniciativa positiva.

CLOSING THE YEAR IN GREAT STYLE
To end the first cycle of classes, the Mobile
School of Sindipan/Aipan/IDPC-SP had in
December its structure built for 21 days in
the western area of São Paulo state capital.
And there has already diversified its training
schedule with two new courses: the “Basic
Pizza” and “Christmas Special – Panettones”.
Twenty-five students, staff bakery associates
and other stakeholders, participated with
great enthusiasm of the lessons taught
by teachers IDPC. “In addition to training
and empowerment of these people, with
resolution of major questions about the
processes and ingredients, another positive
result that deserves mention is the change in
habits of the professionals who participate
in the classes - even change their behavior,
and for the better. Not to mention that the
Mobile School has been a great showcase for
the dissemination of programming courses
that IDPC offers at our headquarters”,
said Rodrigo Sant'Anna Chaluppe Lopes,
technical manager executive of IDPC/
FUNDIPAN.

CERRANDO EL AÑO CON GRAN ESTILO
Para finalizar el primer ciclo de clases, la
Escuela Móvil de Sindipan/Aipan/IDPC-SP tuve
en diciembre su estructura construida durante
21 días en la zona oeste de la capital del estado
de São Paulo. Y allí ya ha diversificado su
programa de entrenamiento con dos nuevos
cursos: el “Básico de Pizza” y el “Especial
de Navidad – Panettones”. Veinte y cinco
estudiantes, asociados al personal de panadería
y otras partes interesadas, participaron con gran
entusiasmo de las lecciones impartidas por los
profesores del IDPC. “Además de la capacitación
y el empoderamiento de estas personas, con la

resolución de cuestiones importantes sobre
los procesos y los ingredientes, otro resultado
positivo que merece ser mencionado es el
cambio en los hábitos de los profesionales
que participan en las clases - incluso cambiar
su comportamiento, y para el mejor. Por no
hablar de que la escuela móvil ha sido un
gran escaparate para la difusión de los cursos
de programación que ofrece IDPC en nuestra
sede”, dijo Rodrigo Sant'Anna Chaluppe Lopes,
gerente técnico executivo del IDPC/FUNDIPAN.

AND THE CHOCOLATE GROWS...
Brazil, which is among the countries with
the greatest potential for development over
the next ten years, follows the world trends
with increasing demand for products with
high cocoa content and origin, reflecting the
segmentation of modern society, interested
in innovations, preferring more elaborate
products, with food security, with strong
environmental appeal and they are produced
and marketed in a socially more just. Shows
that this is Harald, a leading player in this
sector in the country, earned R$ 400 million
(plus than US$ 235 million) in Brazil in 2010.
And the expected growth for 2011 is 10%.
Another important fact in the past year has
been the mapping that the company made
of the native cocoa of the Amazon region.
The cocoa harvested in the remotest areas of
the Amazon is now raw material to Harald’s
chocolates. On the other hand Puratos, a
member of international group of Belgian
origin, has recently announced investments
of more than R$ 20 million (almost US$ 12
million) to expand its businesses in Brazil,
bringing technology to local production and
leading Brazilian products to European and
American markets through the complete
integrating the production chain. The
company will also have a new factory in the
country, to be completed in early 2012.

Y EL CHOCOLATE CRECE...
Brasil, que se encuentra entre los países con
mayor potencial de desarrollo en los próximos
diez años, sigue las tendencias mundiales con
el aumento de la demanda de productos con
alto contenido de cacao y origen, lo que refleja
la segmentación de la sociedad moderna,
interesados en las innovaciones, que prefieren
productos más elaborados , con la seguridad
alimentaria, con un atractivo medioambiental
y que son producidos y comercializados de
manera socialmente más justa. Muestra de
eso fue que Harald, una de las empresas
lideres en esto sector en el país, obtuvo R$
400 millones (más de US$ 235 millones) en
Brasil en 2010. Y el crecimiento esperado para
2011 es del 10%. Otro hecho importante en el
último año fue el inventario que la compañía
hizo del cacao nativo de la región amazónica.
El cacao cosechado en las zonas más remotas
de la Amazonía es ahora materia prima para
chocolates de Harald. Por otra parte Puratos,
miembro del grupo internacional de origen
belga, ha anunciado recientemente la inversión
de más de R$ 20 millones (casi US$ 12 millones)
para expandir sus negocios en Brasil, con lo
que la tecnología para la producción local,
llevando los principales productos brasileños a
los mercados europeos y americanos a través
de la completa integración de la cadena de
producción. La compañía también tendrá una
nueva fábrica en el país, que se completará a
principios de 2012.

Feb/Mar 2011

IPC_774.indd 49

::::::::::::

:::

IP&C 774

:::

49

28/01/2011 15:19:12

::::::::::::

SERVIÇOS
Clix

IDPC – AGENDA DE CURSOS 2010/2011 (1º Semestre)
Cursos

UNIVERSO DE
POSSIBILIDADES
Visão ampliada: os serviços laboratoriais do IDPC têm como finalidade
monitorar a qualidade do setor e atender às expectativas dos clientes.
Há muito tempo as panificadoras deixaram de ser um simples local onde
se fabricava seus produtos e os comercializavam. Atualmente, esses estabelecimentos ganharam novos conceitos, abrangendo a oferta de produtos e serviços
diferenciados e a busca da excelência em qualidade.
O conceito de qualidade em uma panificadora, não se atém somente aos
produtos, mas sim em um sistema de processos produtivos e suas interfaces. Portanto, a implantação de um sistema de qualidade permite ao estabelecimento: a
conquista de um espaço no mercado, competitividade; diversificação; segurança
e credibilidade.
Uma das mais importantes ferramentas no sistema de qualidade no setor
alimentício são os serviços laboratoriais, que têm como finalidade monitorar
a qualidade do setor e atender às expectativas dos clientes. O Laboratório do
IDPC dispõe de equipamentos de última geração, proporcionando aos associados e clientes serviços com alta tecnologia e com profissionais de alta capacitação.
Confira a relação dos serviços oferecidos:
• ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS: Bacilus Cereus; Coliformes Totais; Coliformes Termotolerantes; Bactérias Heterotróficas; Bolores e Leveduras; Estaphilococus Coagulase Positivo; Salmonella SP; Pseudomonas; Ambiente; Superfícies
– Balcões / Utensílios / Manipuladores; e Shelf Life.
• ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS: Proteína Bruta; e Teor de Lipídeos.
• ANÁLISES REOLÓGICAS: Alveografia; Consistografia; Cinzas; Falling
Number; Glúten Seco e Úmido; Umidade; e Texturometria.
• ANÁLISES SENSORIAIS: Análise Sensorial de Produtos Alimentícios.
• LAUDOS TÉCNICOS
• PROGRAMA DE VISITA TÉCNICA IN LOCO EM PADARIA, INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
• PROGRAMA DE QUALIDADE NA PADARIA
• PROGRAMA DE PESQUISA & DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS
SERVIÇO:
Laboratório do IDPC
Rua Santo Amaro, 313 - Bela Vista - São Paulo - SP - CEP 01315-001
Telefone: (11) 3113-0166

Bem-vindos novos associados do Sindipan/Aipan-SP!
ELITE DE MOEMA PÃES E DOCES LTDA. - EPP
PADARIA E CONF. N. SENHORA DO SAMEIRO LTDA.
INDUSTRIAL PÃES E DOCES LTDA. - ME
PANIFICADORA EUROPAIN LTDA. - EPP
NOVA PERNET - PÃES E DOCES LTDA. - EPP
BELÍSSIMA - PÃES E DOCES LTDA. - ME
PADARIA E CONF. HAWAY LTDA.
PÃES E DOCES SWEET KISS LTDA. - EPP
J.I. - IND. E COM. DE PROD. ALIMS. LTDA. - EPP
PAULO ALEXANDRE A. CLARO - ME PADARIA
PANIFICADORA FEOLA LTDA.
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AL. DOS AICÁS, 795
AV. VILA EMA, 5.560
RUA ANA CLARA, 320
R. SERRA DE JAIRE, 1.006
R. PADRE ESTEVÃO PERNET, 673
R. ANTONIO DE SOUZA DELMUNDO, 310
R. DO HIPÓDROMO, 1.389
R. JOAO JULIÃO, 318
R. WALDOMIRO PEDROSO, 37
R. RODOVALHO JÚNIOR, 605
LGO. PADRE PÉRICLES, 120

Horário

Data

FEVEREIRO
Básico de Gastronomia
Informática Básica
Básico de Salgados
Básico de Confeitaria
Chocolataria fina
Básico de Café Espresso
Higiene e Manipulação dos Alimentos
Rotulagem Nutricional
Básico de Pizza

8h30 às 12h30
15h às 18h
8h30 às 12h30
14h30 às 18h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h
9h às 12h

01/02 a 14/02
01/02 a 07/02
07/02 a 11/02
07/02 a 24/03
14/02 a 18/02
21/02 a 23/02
24/02 a 25/02
28/02
28/02 a 04/03

MARÇO
Especial de Páscoa
Tábuas de Frios
Responsável Técnico
Higiene e Manipulação dos Alimentos
Pães Congelados
Massa Folhada
Atendimento ao Cliente
Tendências em Produtos Brasileiros
Avançado de Panificação

9h às 12h
15h às 18h
15h às 18h
15h às 18h
9h às 12h
14h30 às 18h30
15h às 18h
9h às 12h
14h30 às 18h

09/03 a 15/03
09/03
09/03 a 15/09
18/03 a 19/03
21/03 a 24/03
21/03 a 25/03
21/03 a 01/04
28/03 a 30/03
28/03 a 08/04

ABRIL
Cardápio Light e Saudável
Avançado de Confeitaria
Produto Zero açúcar e Light para Padaria
Básico de Panificação
Especial Dia das Mães
Tábuas de Frios
Rotulagem Nutricional
Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h30
14h30 às 18h
8h30 às 12h30
14h30 às 18h
15h às 18h
15h às 18h
15h às 18h
15h às 18h

04/04 a 08/04
04/04 a 15/04
11/04 a 26/04
11/04 a 26/05
18/04 a 26/04
27/04
27/04
28/04 a 29/04

MAIO
Decoração de Bolos de Casamento
Básico de Confeitaria
Reaproveitamento de Sobras de Produtos
Atendimento ao Cliente
Informática Básica
Cardápio de Inverno
Tortas Geladas
Higiene e Manipulação dos Alimentos
Pães de Fibras / Funcionais

9h às 12h
14h30 às 18h
9h às 12h
9h às 12h
15h às 18h
9h às 12h
9h às 12h
15h às 18h
15h às 18h

02/05 a 06/05
02/05 a 14/06
09/05 a 13/05
16/05 a 27/05
16/05 a 20/05
23/05 a 27/05
30/05 a 03/06
30/05 a 31/05
30/05 a 03/06

JUNHO
Tábuas de Frios
Doces Finos
Massa Folhada
Rotulagem Nutricional
Têndencias em Produtos Brasileiros
Básico de Gastronomia
Pães Orgânicos
Pães Congelados
Chocolataria fina
Básico de Salgados
Responsável Técnico
Higiene e Manipulação dos Alimentos
Rotulagem Nutricional

15h às 18h
9h às 12h
14h30 às 18h30
15h às 18h
9h às 12h
14h às 18h
14h às 18h
9h às 12h
15h às 18h
14h30 às 18h30
15h às 18h
15h às 18h
15h às 18h

02/06
06/06 a 10/06
06/06 a 10/06
09/06
13/06 a 15/06
13/06 a 27/06
13/06 a 17/06
20/06 a 24/06
20/06 a 27/06
20/06 a 27/06
27/06 a 01/07
28/06 a 29/06
30/06

JULHO
Produto Zero açúcar e Light para Padaria
Atendimento ao Cliente
Reaproveitamento de Sobras de Produtos
Decoração de Bolos de Casamento
Informática Básica
Massa Folhada
Básico de Pizza
Tortas Geladas
Higiene e Manipulação dos Alimentos
Rotulagem Nutricional

8h30 às 12h30
14h30 às 17h30
15h às 18h
14h30 às 17h30
15h às 18h
8h30 às 12h30
15h às 18h
15h às 18h
15h às 18h
15h às 18h

04/07 a 15/07
04/07 a 15/07
04/07 a 08/07
11/07 a 15/07
11/07 a 15/07
25/07 a 29/07
25/07 a 29/07
25/07 a 29/07
27/07 e 28/07
28/07 a 29/07

OBS.: As datas e horários poderão sofrer alterações. As turmas poderão ser
canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos. Para não perder a sua vaga, ligue
já e coloque seu nome na lista de reserva. Obedecemos a ordem de ligação dos interessados.
Mais informações e inscrições:
Secretaria do IDPC – Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: cursos@fundipan.org.br – Site: www.fundipan.org.br
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O pão é um alimento essencial na mesa de todos.

Assim como bons parceiros
são essenciais para o sucesso
de qualquer negócio.
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