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EDITORIAL

O QUE É BOM,
SEMPRE PODE FICAR MELHOR
Empenho, dedicação, ousadia são apenas alguns dos ingredientes da receita das grandes
realizações. E demonstrarmos o nosso agradecimento sempre, também.

É

assuntos

mais uma vez, o seu valor e o seu mere-

o caminho mais curto e produtivo para

agradáveis não faltam para en-

cido lugar de destaque entre os grandes

conseguirmos nos superar sempre na

riquecer a temática desta minha

eventos internacionais do setor.

qualidade e na diversificação dos pro-

muito

bom

quando

conversa regular com os associados do

É claro que por trás do sucesso de

dutos que oferecemos, bem como na

Sindipan/Aipan-SP na abertura de cada

cada um desses eventos existe o traba-

melhoria do atendimento que presta-

edição da revista IP&C. Não que isso sig-

lho de equipes dedicadas e competen-

mos aos nossos clientes, objetivos que

nifique que abrir espaço para falar de

tes, que não medem esforços para que

nunca podemos deixar de ter alinhados

coisas boas transforme em menos im-

cada detalhe saia a contento, dentro do

em mente.

portante a discussão dos assuntos es-

planejamento e, se possível, até supe-

Nesse processo, também, não se

pinhosos e dos desafios que permeiam

rando as melhores expectativas. Mas

pode esquecer da gratidão, um senti-

a rotina do dia a dia dos panificadores,

é só quando um salão de festas ou um

mento que precisamos manifestar sem-

não é isso. Mas elas, as coisas boas, dei-

pavilhão de exposições se enchem de

pre a Deus, à nossa família e a todas as

xam nossa mente mais leve e enchem o

gente animada e participativa, movida

pessoas que nos ajudam a crescer no

nosso coração de positividade, e daquela

pela mesma sintonia e pelos mesmos

campo profissional e na esfera pesso-

sensação reconfortante do trabalho bem

ideais, é que o milagre da interação se

al. Por isso, pratique a gratidão, porque

feito e da certeza de que estamos indo

dá e que se tem certeza de que aquele

essa é uma postura que conspira para

no caminho certo.

evento, em especial, se transformará

nos transformar em seres humanos

num estrondoso sucesso.

sempre melhores.

Duas delas, em especial, cumpriram
essa função ao longo do último mês de

Por isso, gostaria de aproveitar este

E vamos em frente, porque novas

julho. A primeira, foi a realização do

meu espaço na revista para agradecer

dimensões e conquistas precisam ser

Jantar do Panificador, no dia 8, no Clube

e parabenizar a todos os associados

alcançadas por nosso setor. E, é claro,

Juventus, uma iniciativa que se reves-

do Sindipan/Aipan-SP por mais essas

muitos outros editoriais como este, re-

tiu de enorme sucesso, graças à partici-

duas grandes realizações que sua par-

pletos de coisas boas, precisam ser es-

pação massiva da família panificadora

ticipação conseguiu proporcionar para

critos no futuro.

paulistana e paulista, que atendeu o

o engrandecimento do nosso setor da

nosso convite e emprestou altas doses

panificação. E, ainda, de almejar e fazer

de alegria e animação ao evento, fazen-

votos de que essa atmosfera sinérgica

do dele uma confraternização inesque-

não se dissipe nunca, e que que nos

cível.

conduza a novas conquistas e a feitos

A segunda foi a conquista de recor-

ainda mais grandiosos no futuro.

des de visitação e de negócios iniciados

Juntos, estamos provando que é

durante a realização da FIPAN 2011,

possível evoluir sempre, pelo estabe-

entre os dias 19 e 22 de julho. Nossa

lecimento de novas e arrojadas metas

feira, que já é a quinta do mundo em

para nós mesmos e para nossas equipes

tamanho e importância para o segmen-

de colaboradores. E, acredite, motivá-

to, atraiu profissionais da panificação

las e investir no seu desenvolvimento

de todos os estados brasileiros e de 60

técnico, bem como no aperfeiçoamento

países de vários continentes, atestando,

de nossos próprios modelos de gestão é

Obrigado e um grande abraço a todos!

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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PAINEL DE NOTÍCIAS

DCI

DCI PROMOVE CAFÉ DA MANHÃ
COM EMPRESÁRIOS DA PANIFICAÇÃO
O DCI – Diário Comércio, Indústria e Serviços promoveu na manhã
do dia 5 de julho um café da manhã para empresários do segmento
de padarias. O encontro ocorreu no Octávio Café e contou com a
presença de representantes da Ultragaz, da Baggio Coffees, da
Agropalma, da Topema, da Winterhalter, da Galeria dos Pães, entre
outros. No evento, os empresários puderam conferir alguns dados
do setor, que está em constante crescimento, e aproveitaram para
conhecer um pouco mais sobre o trabalho de pesquisa promovido
pela Seven, organizadora da FIPAN, uma realização do Sindipan/
Aipan/IDPC-SP.

Antero Pereira (dir.) assiste a apresentação com os empresários do setor.

DCI

João Ricardo Neves, diretor da Seven, foi quem conduziu a palestra
que ressaltou a importância do setor de panificação no mercado
brasileiro. Neves apontou que cada padaria atende, em média, a
1.300 pessoas por dia. “Com a soma do movimento de todas as
padarias do Brasil, esse montante chega a 44 milhões de clientes
atendidos em um dia só no País”, revelou. Na ocasião, Antero José
Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, fez questão de
ressaltar os esforços da instituição em promover igualdade no setor e
combater a venda informal de pães, conhecida venda porta a porta,
que tem preocupado os empresários do setor. “Temos procurado
conter essa venda informal e desleal de pães na cidade”, enfatizou
o presidente.

João Ricardo Neves, durante a palestra da Seven no encontro.

FIESP HOMENAGEIA O
EX-PRESIDENTE LULA EM JANTAR
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Fiesp

Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP atendeu ao
convite de Paulo Skaf, presidente da Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo, e esteve presente ao jantar organizado pela
Fiesp para homenagear o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
no dia 18 de julho. O evento aconteceu como um reconhecimento
da entidade às realizações de seu governo. Aproximadamente 200
empresários de diversos setores, bem como toda a diretoria da
Fiesp, participaram do encontro. Essa foi a primeira visita de Lula à
Fiesp após deixar a Presidência da República.
Durante os oito anos de seu mandato, Lula participou de 13 eventos
na Fiesp. Nesse período, o ex-presidente recebeu de Skaf a Ordem
do Mérito Industrial de São Paulo. Ainda na sede da entidade, Lula
recebeu oficialmente inúmeros chefes de Estado, transformando a
sede na Avenida Paulista seu escritório na cidade. Na Fiesp, Lula
recebeu os presidentes Alan Garcia, do Peru; Michele Bachelet, do
Chile; Cristina Kirchner, da Argentina; Mauricio Funes, de El Salvador;
e Álvaro Uribe, da Colômbia, além dos primeiros-ministros Jan Peter
Balkenende, do Reino Unido; e Silvio Berlusconi, da Itália. A convite
de Lula, Skaf chefiou diversas missões empresariais internacionais
em países como Itália, Chile, Argentina, Peru e Israel.

Lula na Fiesp: cerca de 200 empresários de
diversos setores participaram do evento.

PAINEL DE NOTÍCIAS

ALINHAVADO ACORDO PARA
REDUÇÃO DE TEOR DE SAL
NOS ALIMENTOS
StockFree

Depois que a Anvisa constatou em novembro do ano de 2010 teores
elevados de sódio em vários alimentos, como macarrão instantâneo,
batata palha, refrigerantes light e diet à base de cola, a preocupação
com a saúde do consumidor brasileiro aumentou. A preocupação
tornou-se maior quando foi observado que em média o brasileiro
consome 9,6 gramas de sódio por dia, quase duas vezes mais que a
quantidade determinada pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Por essa razão, o órgão de vigilância do Ministério da Saúde está
mantendo reuniões com diversas entidades representantes do
setor alimentício, para estudar a diminuição do sal nos produtos,
uma substância prejudicial à saúde, que pode causar doenças
vasculares e cardíacas, entre outras. Antero José Pereira, presidente
do Sindipan/Aipan-SP, tem participado ativamente desses encontros,
representando não só as entidades paulistas, como também a própria
ABIP, da qual é vice-presidente da Regional Sudeste. O acordo –
que deverá ser assinado em breve com a participação de todas as
entidades do setor de panificação – prevê a redução gradual de
2,5% ao ano do teor de sal no pão, a ser iniciada já em 2011, até
chegar ao total de 10%, em 2014.

Pão francês: redução gradual do teor de sal até 2014.

LANÇAMENTO DE FEIRAS INTERNACIONAIS NA FIPAN E NO SINDICATO

Fiesp

Europain

Foi realizado no dia 22 de julho, no Pavilhão França, na FIPAN 2011,
o lançamento oficial do Salão Europain 2012, com a apresentação
especial do evento contando com a presença de Marie Odile Fondeur,
diretora geral do evento, e de Serge Valadou, vice-presidente
de exportação da Associação dos Fabricantes Franceses de
Equipamentos para Panificação Confeitaria, proprietária do salão
Europain (EKIP). A próxima edição da Europain – que é uma feira
parceira da FIPAN – acontece entre os dias 3 e 7 de março, no Pavilhão
Paris – Nord Villepint, na capital francesa, com a participação de 1.000
expositores e expectativa de visitação de 85 mil profissionais do setor.
“Num contexto de mudança dos padrões
de consumo tanto em padarias quanto em
restauração, a busca de novas ideias e o
senso de inovação são as chaves do sucesso.
Para realizar suas atividades e responder às
necessidades do desenvolvimento de seus
negócios, os profissionais da panificação
têm que, constantemente, repensar os
equipamentos, o ambiente de suas padarias
e suas ofertas de produtos e serviços. E
a Europain se enquadra perfeitamente a
essa demanda por inovação, auxiliando os
tomadores de decisão a fazerem mudanças
em seus negócios com segurança, face à
evolução do mercado”, pontua Marie Odile.
Já no dia 23 de julho, no auditório da sede
do Sindipan/Aipan-SP, foi também realizado
o lançamento oficial da próxima edição da

IBA, a ser promovida entre os dias 16 e 21 de setembro de 2012,
em Munique na Alemanha. Além da exposição de novos produtos
e tecnologias para panificação e confeitaria, a IBA, que também é
feira-parceira da FIPAN, contará com uma extensa programação de
seminários, painéis e debates – o IBA Summit. Entre as atividades,
deverá se destacar a palestra do Prof. Dr. Klaus Töpfer, vicepresidente da ONG Welthungerhilfe, que atua no combate à fome, e
ex-diretor do Programa Ambiental das Nações Unidas, que abordará
a situação atual e perspectivas futuras dos alimentos no mundo, bem
como tendências de consumo, modelos de negócios inovadores e
estratégias de marketing para o setor.
“O nome ‘IBA’ já se transformou em uma marca de
sucesso, capaz de conferir um enorme impulso
ao setor. E o ciclo de conferências IBA Summit foi
criado exatamente para ampliar a experiência e se
converter num ponto de encontro exclusivo para
os profissionais de todo o mundo, favorecendo
a formação de uma importante plataforma de
networking“, explica Peter Becker, presidente
da UIB, que esteve presente à cerimônia de
lançamento oficial da feira no Sindipan/Aipan-SP.

A Europain e a IBA se
enquadram às demandas
do mercado por inovação
e negócios.
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Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP, esteve no Congresso Nacional,
em Brasília, no dia 7 de julho, juntamente com o deputado federal Vicente Cândido (PTSP), para realização de mais uma rodada de discussões com parlamentares sobre o
projeto “Pão do Dia”, que propõe a desoneração da cobrança do Simples Nacional para
o setor da panificação, uma medida que, se aprovada, resultaria em benefícios para
os panificadores e para os consumidores. O esforço do Sindipan/Aipan-SP se dá no
sentido de recolocar a proposição – que havia sido arquivada nos termos do Artigo 105
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados no dia 1º/02/2011 – novamente em
discussão no Plenário.

StockFree

ESFORÇO PARA RECOLOCAR A
DESONERAÇÃO DO PÃO FRANCÊS
EM PAUTA NO CONGRESSO

A alta carga tributária no Brasil continua a
“comer” a lucratividade das empresas.

INICIATIVA DE SINDICATOS E ENTIDADES
PARA CAPACITAR 6 MIL PADEIROS EM SP

Cláudio Lira

Capacitar 6 mil novos padeiros é tarefa
que vai exigir esforço extra de entidades.

Uma recente parceria estabelecida entre o Sindipan/Aipan/IDPC-SP, os demais sindicatos
e entidades da panificação paulistas e o Senai-SP tem uma proposta bastante arrojada: a
capacitação de 6.000 padeiros em todo o estado de São Paulo, para solucionar, em parte, o
recorrente problema de falta de mão de obra especializada do setor no Brasil.
O programa também visa à melhoria da qualidade do pão francês em São Paulo, por meio
da promoção de treinamentos que serão dados em todas as escolas do Senai-SP em cujo
quadro de disciplinas haja cursos de panificação, na escola móvel da entidade onde não
haja escolas e, ainda, nas instalações da escola do IDPC, localizadas no prédio-sede do
Sindipan/Aipan-SP.

ABIA PROMOVE 4º CONGRESSO INTERNACIONAL DE FOOD SERVICE

No Brasil, o food service continua a
crescer acima da taxa da economia.
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O desenvolvimento da urbanização e das demandas da vida moderna
tem modificado substancialmente os hábitos de consumo alimentar,
estimulando o crescimento marcante do consumo de alimentos
industrializados. O food service é um canal de vendas da indústria da
alimentação que cresce acima da taxa da economia brasileira, por conta
dos novos hábitos dos consumidores que buscam a alimentação fora do lar.
Conscientes de nossa responsabilidade frente a um setor que representa
cerca de 9% do PIB brasileiro, a ABIA – Associação Brasileira das Indústrias
da Alimentação realizará em 15 de Setembro de 2011 “4º Congresso
Internacional de Food Service” no SENAC – Av. Engenheiro Eusébio Stevaux,
823 em São Paulo das 8h00 às 17h30 e contará com a presença de mais de
500 congressistas, entre fabricantes de alimento, operadores de food service,
indústria de serviços, entidades de classe e mídia especializada, excedendo a
capacidade do auditório. O evento contará com o apoio institucional da ABIP.
Informações sobre inscrições no site da ABIA (www.abia.org.br),
pelo e-mail eventos@abia.org.br ou pelo telefone (11) 3030-1383.

F

PARA VOCÊ QUE VISITOU NOSSO STAND NA FIPAN,
A ITAVEMA OFERECE MAIS DESCONTO NA COMPRA DE SEU VEÍCULO.
LIGUE AGORA E CONFIRA!
Frota personalizada e entrega à domicílio divulga seu negócio, melhora
o relacionamento e a qualidade do atendimento aos seus clientes!
Consulte preços e formas de pagamento para toda linha Fiat 0km.

Solicite o
departamento
de vendas diretas
para maiores
informações!








Barra Funda - Av. Rudge, 305
11 3618-2000 (Wandeir|Edilaine|Simone) | Itaim - Av. Santo Amaro, 526
11 3054-3000 (Miriam|Eduardo)
Moema - Av. Miruna, 633
11 5098-4100 (Tânia|Alecsandra) | Guarulhos - Av. Aniello Patrici, 350
11 2468-5888 (Carlos|Rogério)
Santo André - Av. Ramiro Colleoni, S/N
11 4979-2000 (Andréia|Rose) | São Mateus - Av. Ragueb Chohfi, 1296
11 2010-2300 (Ricardo|Iran)
SJC - Av. Juscelino Kubitschek, 5595
12 3924-6700 (Lúcia|Carbone|Cristina) | SJC - Av. Cassiano Ricardo, 2173
12 3932-2050 (Flávia|Julio|Sérgio)
w w w. i t a v e m a f i a t . c o m . b r







Fotos meramente ilustrativas. 9eri¿que junto a concessionária maiores informações a respeito de descontos e formas de pagamentos. Reservamo-nos o direito de corrigir
possíveis erros de digitação.

Faça revisões em seu veículo regularmente.
O MAIOR GRUPO DE CONCESSIONÁRIAS DA AMÉRICA LATINA

PREÇOS EXCLUSIVOS DE FÁBRICA
PARA SUA EMPRESA
NOVO FOCUS HT. 1.6 GL FLEX 2012
s Air

ECOSPORT 1.6L FLEX 2012

s

s Ar s
s

Direção hidráulica
Desembaçador do
vidro traseiro

bag duplo s Ar s Direção hidráulica
CD s Trio elétrico s Computador de
bordo s Rodas de liga leve
A partir de

R$

A partir de

R$

49.900,

46.900,

CAT. OAB2
CAT. ELA2

Lapa: Av. Ermano Marchetti, 712 | 11 3613-9014 s "UTANTÎ Av. Corifeu de Azevedo Marques, 538 | 11 3723-5045
0INHEIROS R. dos Pinheiros, 801 | 11 3069-1809 s $IADEMA Av. Fábio Eduardo Ramos Esquivel, 2320 | 11 4072-7718

E-mail geral:
vendadireta.dia@superfor.com.br

w w w. s u p e r f o r. c o m . b r
Fotos meramente ilustrativas. Ecosport 1.6L XL Flex 11/12 cat. ELA2, pintura sólida R$ 46.900,00 à vista. Focus Hatch 1.6L 11/12 cat. OAB2 pintura sólida R$49.900,00 à vista.
Ofertas válidas para a política comercial de vendas diretas mrs de -ulho com vigrncia atp 02/0/2011, para informações sobre ¿nanciamento entre em contato sem compromisso.
Preços à vista e exclusivos para pessoa jurídica, não aplicáveis à tabelas promocionais subsidiadas pela marca. Disponibilidade de produto de acordo com o estoque da fábrica.
Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação.

Faça revisões em seu veículo regularmente.

O MAIOR GRUPO DE CONCESSIONÁRIAS DA AMÉRICA LATINA
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LANÇADA A 4ª COPA BUNGE DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA
Bunge

Com o tema “Um Mundo de Sabores pela Paz", foi lançada na FIPAN 2011 a 4ª
Copa Bunge de Panificação e Confeitaria. O concurso avaliará as receitas em duas
categorias: “Talentos” – voltada para profissionais do setor (padeiros e confeiteiros)
e “Graduandos” – estudantes de cursos técnicos ou superiores das áreas de
Gastronomia e Alimentação.
Serão realizadas seis etapas regionais nas cidades de São Paulo, Curitiba, Recife,
Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília. A final será em julho de 2012, na cidade de São
Paulo. As inscrições vão de 19 de julho a 19 de outubro de 2011 para a categoria
talentos e de 1º de agosto a 19 de outubro de 2011 para a categoria graduandos
e podem ser feitas pelo site www.bungepro.com.br, no qual também é possível
consultar o regulamento do concurso. A Copa Bunge nasceu em 2006 do desafio
de contribuir para o desenvolvimento do profissional do setor de panificação e
confeitaria, estimulando a criatividade dos participantes. Em sua última edição, o
concurso recebeu mais de 6 mil inscrições.
As inscrições para a 4ª Copa Bunge podem
ser feitas no site e vão até 19 de outubro.

PURATOS FAZ PROMOÇÃO PARA ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP
A Puratos criou uma campanha “Pães do Mundo”
para o canal de vendas diretas, como incentivo
para que os panificadores associados ao Sindipan/
Aipan-SP experimentem suas duas linhas de
misturas para pães: Easy Origem e O-Tentic,
mostrando como é possível, de forma prática,
rápida e extremamente qualitativa, elaborar pães
diferenciados, fidelizar seus clientes ou conquistar
novos apreciadores de pães com especialidades.
Até o final do mês de agosto, numa promoção
cumulativa que abrange a Grande São Paulo, o
associado que comprar um kit Easy Origem (com
o mínimo de três sabores) e/ou 10kg de O-Tentic,
ganha todo material promocional para apresentar
essas especialidades em sua Padaria e também
uma jaqueta exclusiva Puratos. Fazem parte da
linha Easy Origem cinco diferentes versões de
pães: mistura Easy Origem para Pão Pugliese; Easy
Origem para Pão Lituano; para Baguette Bordeaux;
para Pão de San Francisco; e para Pão do Alpes.
Outra novidade da empresa é a inauguração
em sua fábrica de Guarulhos de uma nova linha de brilhos, cremes e
recheios prontos para o consumo. Com investimentos de mais de R$
2 milhões, ela constitui um processo mais moderno e automatizado,
com o mínimo de contato manual, para atender à crescente demanda
de ingredientes e produtos inovadores, resultar em melhoria de
produtividade e o atendimento aos elevados padrões de qualidade
exigidos por esses produtos. Com capacidade para 4.000 toneladas/
ano, a nova linha “WET” (designada para itens denominados
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Pão Pugliese, uma das diferentes versões de pães
para desafiar o gosto brasileiro.
“molhados”) de envase automático foi instalada na área industrial
da Puratos, após as devidas adequações e ampliações de infraestrutura, estando pronta para o start imediato. A nova linha “WET”
de recheios, cremes e brilhos, vai permitir à Puratos reforçar seu foco
na sustentabilidade a partir de um maior controle sobre os processos
de produção e de limpeza, reduzindo o consumo de energia e água.

DEVORE ESSAS NOVIDADES
A Bel Chocolates está lançando sua nova linha de confeitos, DEVORE, que marca a abertura de um novo
segmento no portfólio da empresa. A nova linha tem três versões: Amendoim Chocolate, Amendoim
Chocolate Colorido e Cereal Ball, uma deliciosa combinação de cereal crocante com cobertura sabor
chocolate. Outro lançamento da empresa é o Moranguete Ball, um confeito de cereal crocante, com sabor
morango e cobertura sabor chocolate. Apresentado em embalagens de 30 gramas, pode ser utilizado
também como decoração de receitas doces, ingrediente de sobremesas, além do consumo como uma
guloseima, em qualquer lugar e a qualquer hora. SAC: 0800 17 1222. Site: www.bel.com.br

Bel Chocolates

NOVIDADES

HIGIENE COM PRATICIDADE

Rubbemaid

A Rubbermaid Commercial passa a disponibilizar no Brasil uma nova família de utensílios para food
service, com diversas opções de ferramentas para preparo de alimentos. Feitas em silicone e nylon
resistente a temperaturas de até 260°C, as ESPÁTULAS PARA ALTAS TEMPERATURAS ajudam a prevenir queimaduras e possuem um pequeno anteparo na base da espátula, que reduz riscos de contaminação cruzada. Já as ESPÁTULAS TRADICIONAIS, produzidas com a ponta e o cabo em um só
molde, eliminam reentrâncias e reduzem os riscos de acúmulo de sujeiras e a perigosa proliferação de
bactérias. Finalmente, os novos COPOS MEDIDORES BOUNCER, feitos em policarbonato resistente a
quebra, possuem acurada medição, tanto para uso com líquidos quanto para ingredientes secos. SAC:
0800 770 8899. Site: www.rubbermaid.com.br

A Melitta apresenta ao mercado brasileiro sua nova linha de CAPPUCCINOS MELITTA, composta pelas versões Light, Tradicional e Com Chocolate. Com fórmula ainda mais cremosa, os
produtos proporcionam uma deliciosa surpresa no momento de apreciar a bebida com o sabor
delicioso de sempre. De cara nova, a linha está com rótulo mais moderno e atraente, que traz em
seu verso ótimas dicas de como preparar uma bebida muito saborosa. “Outro ajuste importante
nas fórmulas do Cappuccino Melitta foi a redução do número de calorias. Com essas mudanças, todos os consumidores poderão se deliciar com as deliciosas bebidas sem culpa. Nosso
produto agora está classificado como um dos menos calóricos de sua categoria”, garante João
Michaliszyn, gerente de Produto da empresa. SAC: 0800 14 0203. Site: www.melitta.com.br

Melitta

SURPREENDENTE CREMOSIDADE

SAÚDE COM MUITO SABOR

Piracanjuba

A Piracanjuba inova mais uma vez e apresenta ao mercado um produto inédito: a
bebida láctea PIRACANJUBA QUINOA E LINHAÇA, que associa os benefícios do
leite, da quinoa e da linhaça aos nutrientes das frutas. Nos sabores ameixa, banana,
mamão com maçã e cereais, a bebida é comercializada em embalagens com 200ml
Tetra Brik Aseptic Edge com canudo (lançamento mundial da Tetra Pak) e na embalagem com 500ml Tetra Brik Aseptic com tampa de rosca, novidade no mercado
nacional. De acordo com Helena Camargo, engenheira de alimentos e supervisora
de P&D da Piracanjuba, a quinoa é considerada um dos alimentos mais completos
para a nutrição humana, pois é fonte de proteínas, configurando como uma excelente opção, inclusive, para os vegetarianos. “Já a linhaça é a maior fonte vegetal de
ácido graxo alfa-linolênico e também de lignanas, fitoestrógenos de forte efeito antioxidante”, resume a especialista. SAC: 0800 722 1718. Site: www.piracanjuba.com.br
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General Brands

MENOS DE 1KCAL POR COPO
De olho nos consumidores preocupados em manter a boa forma, a General Brands, um dos maiores fabricantes de refrescos em pó do Brasil, está lançando o Camp ZERO NO SABOR COCO VERDE, um refresco
saboroso, de baixa caloria e sem adição de açúcar, o que torna uma opção também para os diabéticos. Com
o novo produto, a General Brands pretende atender a jovens, adultos e esportistas, uma vez que o refresco
contém sais minerais e menos de 1Kcal por copo de 200ml. O refresco vem em sachê de 10 gramas, que faz
1 litro de refresco. SAC: 0800 727 2267. Site: www.generalbrands.com.br

NOVIDADES

MENOS LACTOSE E GORDURA

Parmalat

A LBR – Lácteos Brasil está lançando sob a marca Parmalat mais uma novidade que promete
movimentar as gôndolas das padarias: a linha ZYMIL SABORES, nas versões Chocolate, Pêssego e Maçã, em embalagens com 200ml. É a primeira e única linha de leites saborizados com
90% menos lactose do mercado e mais uma inovação da marca que mais entende de leite. Os
lançamentos atendem àquelas pessoas que possuem algum nível de intolerância à lactose,
um tipo de açúcar naturalmente presente no leite e seus derivados. Isso faz com que o produto seja facilmente digerido, por isso é leve e não dá aquela sensação de estufamento. Zymil
Sabores é ideal para ser consumido como lanche entre refeições e apresenta menos lactose
que os produtos similares, além de baixo teor de gordura, pois é feito com leite desnatado,
zero colesterol e é fonte de cálcio e proteínas. SAC: 0800 011 2222. Site: www.parmalat.com.br

MU-MU EM NOVA EMBALAGEM

Vonpar

O CREME DE LEITE MU-MU agora está de cara nova. O produto chega ao mercado com roupagem divertida e
colorida, além da cremosidade, textura e consistência, já conhecidas pelo consumidor. Depois de lançar nova
embalagem para a sua linha de leites UHT, a Família Mu-Mu adota na caixinha com 200ml do seu creme de leite
o mesmo estilo na linha do Brancolorido, que dá mais modernidade ao produto e preserva a identidade visual e
a vaquinha característica da marca nos produtos. A embalagem traz energia e força para o segmento de creme
de leite, desdobrando a família colorida do leite Mu-Mu. Com a novidade, a marca Mu-Mu pretende-se destacar
melhor nas gôndolas e facilitar a identificação da marca nas padarias, isso porque cerca de 80% dos consumidores de leite longa vida também consomem o creme de leite. SAC: 0800 642 8989. Site: www.vonpar.com.br

Santa Helena

MASTIGÁVEIS E DIET, VEJA SÓ!
A Santa Helena está lançando as duas primeiras balas mastigáveis diet do Brasil. A PAÇOQUITA DIET é a versão
sem açúcar da já famosa bala Paçoquita, que também foi a primeira bala mastigável sabor paçoca do País. Já
a FRUTTO DIET traz o irresistível sabor de iogurte de frutas vermelhas na versão sem açúcar. Os novos produtos são resultado do constante investimento da Santa Helena em pesquisa e novas tecnologias, para oferecer
à população opções de doces mais saudáveis e igualmente saborosos. “Estamos sempre acompanhando as
tendências de consumo e as necessidades dos nossos clientes, e, por esta razão, buscamos nos aperfeiçoar
continuamente”, diz Renato Fechino, presidente da empresa. SAC: 0800 727 3008. Site: www.santahelena.com

Nº 1 NA TERRA DA RAINHA

Boxer do Brasil

A Cervejaria Inglesa Fuller’s, uma das mais respeitadas no mundo, agora está presente no País com dois rótulos já conhecidos pelos cervejeiros e especialistas, em barris de 50 litros, trazidos pela Boxer do Brasil. A LONDON PRIDE – uma
cerveja tipo Ale Premium Clássica, conhecida como a marca premium Nº 1 do Reino Unido – traz uma base de malte diferenciada, complementada por um rico balanço de lúpulo. Ela é bastante encorpada e oferece um saboroso tom de frutas
com 4,7% de teor alcoólico. Por sua vez, a cerveja orgânica HONEY DEW é produzida com lúpulo selvagem e cevada
cultivada em fazendas orgânicas que não usam pesticidas químicos ou fertilizantes. Sua composição leva mel orgânico
fino com maltes e lúpulos ingleses em 5% de teor alcoólico. Possui leve toque de doçura, apresenta cor dourada e deixa
sensação de refrescância no paladar, devido ao orvalho do mel. SAC: (11) 3361-3233. Site: www.boxerdobrasil.com.br

Intermezzo

A CARNE QUE VEIO DA AUSTRÁLIA
A Intermezzo Gourmet, distribuidora de carnes especiais, acaba de trazer ao Brasil mais um corte: a RUMPSTEAK, uma maminha superpremium oriunda de gado Black Angus produzido na Austrália. O produto é ideal
para ser preparada na grelha. Para prepará-la, deve ser temperada com sal marinho (Flor do Sal), selada
(o que evita a perda dos sucos naturais e o ressecamento) e depois primeiro o lado da gordura para cima.
Após dourar, basta tirar da grelha e fatiar a peça na grossura de um dedo (1,5cm). Depois, é só cortar no
sentido contrário da fibra e colocar novamente na grelha. Deve ser servida entre mal passada até ao ponto.
Além da Rumpsteak, a Intermezzo oferece outros cortes aos estilos brasileiro, argentino e norte-americano,
entre os quais o Bibeye, o Bife de Chorizo e a Picanha. Todos os cortes estão disponíveis em peças de 1 kg
a 1,5 Kg, para facilitar o manuseio pelo consumidor. SAC: (11) 2692-4545. Site: www.intermezzogourmet.com
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Ceratti

NA PORÇÃO CERTA DO SABOR
A Ceratti, tradicional marca de mortadelas e embutidos do País, acaba de acrescentar novos produtos nas linhas de
“FATIADOS E PORCIONADOS” em seu portfólio. Entre as opções de Fatiados estão a Picanha Defumada; Pastrami;
Lingüiça Calabresa; Pig Beef Tradicional e Pig Beef com Azeitonas e Bacon. Já para a linha de Porcionados, as novidades são Bacon Pedaços; Salsicha Viena Aperitivo; Salsicha Viena; Salsicha Frankfurt; Costela Suína Defumada;
Kassler Defumado; Salsicha Viena com Alho e Salsicha Pinguim (schubling). Os lançamentos fatiados são práticos
e voltados para consumidores que gostam de preparar refeições e lanches rápidos, saborosos e tradicionais. As
fatias são uniformes e inter-folhadas, detalhes que facilitam ainda mais a utilização e retirada da embalagem. Os
produtos podem ser encontrados em embalagens com 100g. SAC: 0800 771 2822. Site: www.ceratti.com.br

Lowçucar

NOME E EMBALAGENS NOVAS
A Lightsweet, empresa 100% brasileira, com 21 anos de atuação no segmento de alimentos light,
diet e zero açúcar, anuncia o realinhamento de sua linha de produtos de adoçantes naturais Steva
Plus, que, agora passa a se chamar LOWÇUCAR PLUS COM STÉVIA. Eles ganham novo nome e
novas embalagens, mas conservam as mesmas formulações, em respeito ao consumidor que já
está habituado ao sabor. A iniciativa foi estruturada com base em estudo de mercado com o objetivo de reforçar ainda mais a sinergia das marcas já existentes e unir a Steva Plus à marca Lowçucar,
carro-chefe da companhia. “A linha de adoçantes naturais, que representa 24% do faturamento da
empresa, está em expansão. Com isso, desenvolvemos essa nova linha com base na confiança e
credibilidade depositadas pelo consumidor nos produtos da marca Lowçucar”, explica Julio Bassetti, gerente comercial da Lightsweet. SAC: (44) 3232-8182. Site: www.lightsweet.com.br

LARANJA COM ACEROLA é a nova versão de Actimel, da Danone. A novidade completa a linha que
também conta com outras três versões: Tradicional, Morango e Mix de Frutas. Desenvolvido pela Danone,
Actimel é um leite fermentado enriquecido com cerca de 10 bilhões de “bactérias do bem”, os exclusivos
probióticos LC Defensis, que atuam na flora intestinal, parte fundamental das defesas do organismo.
Sabe-se que manter uma flora intestinal estável e bem equilibrada é um dos fatores para se garantir boa
saúde. O novo Actimel Laranja com Acerola tem 77Kcal por potinho e será vendido individualmente ou
em embalagens com quatro unidades com 100g cada. SAC: 0800 701 7561. Site: www.danone.com.br

Danone

NOVA CARGA DE “BACTÉRIAS DO BEM”

OS PREFERIDOS DOS CONSUMIDORES

Zaeli

A Alimentos Zaeli apresenta mais uma novidade no segmento de doces e festas, os FIGOS EM CALDAS. Muito
apreciado na culinária de diversos países, o figo é uma fruta energética, rica em fósforo, potássio e cálcio. Disponível na versão com 450g, um dos diferenciais do novo produto é o sabor doce e agradável, além do tamanho
pequeno e uniforme, o preferido dos consumidores. Fundada no Paraná, possui 21 linhas de produtos e produz
180 milhões de quilos de alimentos por ano. A forte atuação em diversos estados do Brasil é possível por conta
de filiais e centros de distribuição existentes em todo o País e pela sua rede de mais de 40 mil pdvs, visitados semanalmente por vendedores diretos, representantes e distribuidores. SAC: 0800 44 2288. Site: www.zaeli.com.br

A Globalbev lança o AMAZOO, o primeiro açaí cremoso, nas versões tradicional, batido com banana e batido com
morango. O produto está disponível nas embalagens Tetra Pak com 1 litro e 250ml. Amazoo usa como matéria-prima o
açaí orgânico, com o mesmo teor de polpa do açaí da tigela, passado pelo processo de pasteurização, eliminando, o
risco de contaminação. Trata-se de um alimento que traz benefícios para a saúde, sendo uma fonte de energia natural,
altamente nutritiva. Por ser uma fruta rica em aminoácidos, minerais e carboidratos, ela ajuda a combater o envelhecimento precoce e fortalece o sistema cardiovascular. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, o açaí não é
mais calórico do que outras frutas que consumimos diariamente, como a banana, por exemplo: cada porção de 100g
açaí tem 110 calorias. Além disso, possui baixo índice glicêmico. SAC: 0800 031 3575. Site: www.globalbev.com.br

Globalbev

MENOS CALORIAS QUE UMA BANANA

RICA EM PROTEÍNAS E AMINOÁCIDOS

Vitalin

Com baixo teor de açúcares e com muito sabor, a nova AVEIA MAIS – QUINOA E AMARANTO, da Vitalin, é um produto light. Seu posicionamento é reforçado como fonte de fibras, proteínas e vitaminas, ideal para ser adicionado ao
leite, iogurte ou frutas. A quinoa e o amaranto – grãos nobres cultivados nos Andes e já comercializados com sucesso em diversos produtos da Vitalin – são alimentos naturalmente ricos em aminoácidos essenciais e proteínas de alta
qualidade. A adição da tradicional aveia complementa a receita de uma refeição matinal ou lanches variados, com
opções nos sabores Tradicional, Banana e Mel, ou Maçã com Canela. SAC: (47) 3376-5003. Site: www.vitalin.com.br
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Credenciamento: mais de 58
mil profissionais visitaram a
feira em seus quatro dias.

Fotos: Roberto Silva e Dino Almeida

INDO MUITO, MUITO ALÉM
FIPAN 2011 bate recorde de público, inicia negócios da ordem de R$ 1 bilhão e ganha crescimento de 3 mil metros quadrados para sua próxima edição.

F

oi muito melhor do que a melhor das expectativas pre-

12% maior do que a do ano passado, ocupou uma área de 36 mil

nunciava. A FIPAN 2011 – Feira Internacional de Panifi-

metros quadrados e recebeu mais de 58 mil visitantes, incluin-

cação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos

do 180 caravanas de todo o Brasil, entre profissionais de panifi-

– que fechou suas portas às 19 horas do, dia 22 de julho, após

cação, confeitaria, bares, restaurantes, autosserviço e distribui-

quatro dias de intensas atividades iniciadas no dia 19, bateu re-

dores de todo o País, que compõem o varejo independente de

corde de público, iniciou negócios na ordem de R$ 1 bilhão e já

alimentos, que iniciaram negócios com os 300 expositores da

ganhou, por antecipação, 3 mil metros quadrados de área para

feira, nas 450 marcas que marcaram presença no evento.

novos expositores para sua próxima edição, em 2012.

Foi o caso da delegação de 25 panificadores que veio dire-

Voltada ao segmento das mais de 63 mil panificadoras exis-

tamente da Paraíba para participar da FIPAN em São Paulo. Os

tentes em todo o Brasil, a feira – que cresce anualmente – foi

empresários estiveram na feira capitaneados por Romualdo Fa-
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Abertura da FIPAN 2011: diversas
autoridades e personalidades
prestigiaram o evento.

rias de Araújo, presidente do Sindicato da Indústria de Panifica-

atenção o crescimento do mercado de panificação no Brasil”,

ção e Confeitaria do Estado da Paraíba (Sindipan), e aproveita-

comemora Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-

ram o evento para trocar impressões e ideias acerca das novas

IDPC-SP, entidades promotoras do evento, que, mais uma vez,

experiências que se verificam, no mercado, não apenas em ter-

contou com o patrocínio da Souza Cruz e AmBev, o apoio da

mos de Brasil, mas, até mesmo, a nível internacional. “A cada

Aipesp, da ABIP, do Sindustrigo, da Fiesp, da Fecomercio-SP e

edição que se realiza, o evento vem servindo para enriquecer

do Sincovaga, e, ainda, com a organização da Seven.

a indústria da panificação, em todo o País, tal é o nível de ex-

Repleta de atrações e novidades, a FIPAN 2011 chamou a

posição que ali se processa, ano a ano, sempre com inovações

atenção das pessoas que circularam pelos corredores dos Pa-

tecnológicas que tornam o setor cada vez mais competitivo e

vilhões Azul e Branco do Expo Center Norte, em São Paulo,

próspero no conjunto das atividades econômicas do Brasil”, re-

também pelo cuidado com a decoração dos estandes, que, mais

gistra Romualdo.

uma vez também, participaram de uma votação entre o público

“Nossa feira, que é considerada a quinta maior do mundo

para escolher o mais belo deles.

no segmento, este ano conseguiu superar seus próprios núme-

“Nesta edição, realmente, os estandes estavam muito bo-

ros de visitação, com representantes de mais de 1.400 cidades

nitos, até para comemorar datas muito especiais. A Itaiquara

brasileiras e 60 países de vários continentes, entre eles França,

– que em 2011 completa 100 anos de atividade–, montou um

México, Estados Unidos, Argentina, Itália, Portugal, Venezuela,

cenário com trigo e ovos, Enquanto isso, a Nestlé criou uma

Espanha e Alemanha, entre outros, que observam com muita

cascata de leite condensado e comemorou seus 90 anos no Bra-
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Sempre movimentado: a Fiesp
promoveu diversas palestras
em seu estande.

sil com bolo e até ‘parabéns pra você’. Já a Harald, fabricante

de um trabalho bem realizado no exterior, aumentar a visitação

de chocolates, exibiu no seu espaço um vestido feito em cacau,

de estrangeiros durante a FIPAN 2011 e, até o número de expo-

com detalhes de renda, que ganhou o prêmio de ‘Melhor Vi-

sitores internacionais cresceu, chegando a 25 estandes de pa-

trine’ da FIPAN 2011. E a Adimix venceu a competição do ‘Es-

íses de vários continentes”, explica o presidente do Sindipan/

tande Mais Bonito’ da feira, construindo uma verdadeira casa

Aipan-IDPC-SP.

e colocando dentro dela uma cascata de creme. Sem exagero,

Destaque também na FIPAN 2011 foi o Ciclo de Palestras

a criatividade tomou conta dos expositores que fez questão de

promovido pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP, em parceria com a

fotografar a reação do público”, lista Antero.

Fiesp, abordando diversos temas de natureza técnica e de ge-

O número de visitantes superou todas as expectativas e a

rencial, para solucionar dúvidas e explanar, de forma clara e

procura dos panificadores e dos varejistas aumentou em rela-

objetiva, as oportunidades abertas ao setor e aos profissionais

ção ao ano passado – atingiu a marca de 89% dos visitantes. “O

que nele atuam. Ensejando debates com palestrantes reconhe-

interesse aumenta porque há uma grande variedade de novi-

cidos, nacional e internacionalmente, essa programação possi-

dades e todas atraem o público. Conseguimos também, depois

bilitou o aprimoramento da rede de contatos dos participantes,
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soluções para o

seu negócio
A combinação perfeita entre produtos
odutos
excelentes e serviços diferenciados.
dos.
Fale conosco: 3708.1800
www.richs.com.br

FIPAN 2011

Estande da Adimix: o
mais bonito da feira.

Aniversário: a Itaiquara
comemorou seus 100 anos de
atividades na FIPAN.

além de atender às necessidades do mercado industrial e, prin-

Essa característica, aliás, alinha-se ao apetite por moderni-

cipalmente, mostrou novas tendências no setor de food service.

dade dos panificadores que, cada vez mais, necessitam solu-

Entre os temas das palestras estiveram, por exemplo, “Saúde e Se-

ções integradas, nas quais se evidenciam especialmente atri-

gurança no Trabalho”, “Acesso ao Crédito e Financiamento”, “Os

butos como eficiência e produtividade, praticidade de opera-

Desafios da Sucessão Familiar”; “Gestão Financeira” e “Marketing

cionalização, velocidade de atendimento e aperfeiçoamentos

Digital – Ferramenta para o Sucesso”.

de gestão, tendo, é claro, como pano de fundo um cenário de

No próximo ano, a FIPAN ganhará mais espaço – pelo me-

acirramento da competitividade.

nos mais 3 mil metros quadrados – para receber mais expo-

Um dos muitos exemplos dessa proposta foi dado de ma-

sitores e empresas. “Nunca o Brasil esteve tão bem economi-

neira muito especial pela Baggio Café durante a feira. Ciente

camente. E esse crescimento econômico só tende a aumentar.

que os cafés de qualidade superior estão cada dia mais pre-

Nossas padarias tornaram-se um cartão de visitas da cidade de

sentes no cotidiano dos brasileiros, a empresa centenária no

São Paulo e com todas essas mudanças, o reflexo no aumento

cultivo dos grãos, desenvolveu e expôs em seu estande o Caffé.

da feira será maior”, afirma, satisfeito, Antero José Pereira.

com, lançamento que, diferentemente dos demais produtos da
marca, é caracterizado por um sabor mais forte e de efeito du-

PALCO DE INOVAÇÕES

radouro na boca. “Os cafés gourmet são tradicionalmente mais

O espantoso sucesso obtido com a realização da FIPAN 2011,

suaves, mas sentimos que esse público específico de padarias

realmente, redundou de uma preciosa combinação de fatores,

aprecia um café encorpado, de torra mais forte. Ele tem uma

entre os quais sobressaiu sua proposta sempre renovada de

combinação perfeita com o leite para a criação da famosa mé-

proporcionar aos visitantes, durante os quatro dias do evento,

dia e do pingado”, explica Clodoaldo Iglezia, diretor industrial

a oportunidade de vislumbrar um imenso painel de inovação

da empresa.

em produtos, tecnologias e serviços que, ao contrário do que

Com composição 100% coffea arabica, os grãos do Caffé.

acontece em outras feiras do setor, tem como componente e

com são de origem única, da região da Alta Mogiana Paulis-

diferencial a possibilidade de pronta implementação de todas

ta, na Fazenda Santa Terezinha. “É um produto que tem muita

essas novidades nas padarias e confeitarias.

qualidade e um potencial enorme para conquistar os paladares
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Puratos: a empresa apresentou
uma linha com 14 produtos
essenciais em seu espaço.

Bunge: lançamento de 22
produtos e da 4ª Copa Bunge de
Panificação e Confeitaria.

exigentes”, destaca Liana Baggio Ometto, diretora comercial da

a FIPAN foi muito bom, mas não se pode achar que o próximo

Baggio Café. E mesmo com toda essa qualidade, o produto cus-

século está garantido. Por isso, temos planos e metas arrojadas,

ta aproximadamente 30% menos que o Baggio Gourmet e 40%

e o lançamento de EGGBOX é o primeiro e importante passo

menos que o Baggio Bourbon. “Queremos ter um portfólio am-

em direção ao futuro. O produto é inovador e chegamos com

plo, capaz de atender cada tipo de consumidor. Estamos seg-

diferencial competitivo importante. Essa é a forma como traba-

mentando para atender mais e cada vez melhor”, reforça Liana.

lhamos e talvez o segredo de nossa longevidade bem-sucedida:

Em linha com esse ideário, a Itaiquara comemorou seus 100

fazemos sempre o melhor para o setor de panificação e confei-

anos de atividades na feira com a introdução de mais um pro-

taria”, acrescenta o executivo.

duto inovador em seu portfólio: a linha de ovos líquidos pasteu-

Enquanto isso, sintonizada com as novas tendências do

rizados EGGBOX, com ovos inteiros, gemas ou claras em caixas

mercado brasileiro, a Barry Callebaut Brasil, subsidiária da

Tetra Pak de 1kg cada, prontos para a utilização nas receitas

maior fabricante de produtos de cacau e chocolate de alta

de bolos, pães doces, pão de ló, quindim e pão de queijo, en-

qualidade, lançou em seu estande no evento seus chocolates

tre muitas outras. EGGBOX não tem conservante, utiliza-se de

branco da marca Callebaut: o Velvet e o Vermicelli (granulado).

matérias-primas frescas e tem a produção controlada rigorosa-

Recém-lançado na Europa, o Velvet tem como principal carac-

mente. O prazo de validade do produto (75 dias) torna-o único

terística um gosto mais acentuado de leite e menos açúcar na

no mercado.

sua composição, permitindo, assim, receitas menos doces, mas

“Nossa participação na FIPAN com esse lançamento repre-

com a cremosidade que se espera do chocolate branco – um

sentou um momento de glória para todos. A Itaiquara simbo-

importante diferencial no mercado de chocolates finos. O novo

liza não apenas a história de uma família que em 1911 come-

produto tem apresentação em Callets em embalagens de 2,5kg.

çou a escrever este caso de sucesso. Ela representa muito mais

Já o Vermicelli é a grande novidade para o segmento de pro-

do que isso: em 100 anos, milhares de pessoas nos ajudaram

dutos para decoração. Sua chegada ao Brasil atende, principal-

a construir o que somos hoje. Portanto, esta é uma coletânea

mente, à demanda de um chocolate mais refinado e com maior

de vidas entrelaçadas”, pontua Fernando Whitaker Dias, vice-

teor de manteiga de cacau e também com menos açúcar para o

presidente da Itaiquara. “Chegar aos 100 anos numa feira como

segmento de brigadeiro gourmet. O Vermicelli é comercializado
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Mais uma vez, a Souza Cruz...

...e a AmBev foram as
patrocinadoras máster da FIPAN.

em embalagens de 1kg.

turas para chocolates, lâminas para decorar com chocolate em

“Esses dois novos produtos chegam para atender a uma ex-

relevo, flores em glacê real e em pastilhagem, bonequinhos em

pectativa já existente no mercado nacional: chocolate branco

gelatina e açúcar e acessórios. “Com esse lançamento, quere-

de verdade, que possibilita aplicações em receitas menos doces

mos levar ao mercado soluções que agregam valor e qualidade

e mais refinadas, uma exigência do mercado gourmet de cho-

às receitas”, comenta Renata Belluomini, gerente de Marketing

colates também no Brasil”, afirma o gerente de Vendas Gour-

da Harald.

met da Barry Callebaut, Plínio Freitas.
Enquanto isso, a Harald – empresa com presença sólida no

PARCERIAS COM OS PANIFICADORES

mercado brasileiro há quase três décadas, lançou no evento

Destaque na FIPAN 2011 também foi, mais uma vez, a partici-

novos produtos como o Chocolate Melken Diet e a nova linha

pação da Bunge, que dividiu seu estande em quatro áreas: pa-

de soluções e ferramentas Melken Modecor. “O Melken Diet

nificação, confeitaria, refeição e aulas show. Durante o evento

Chocolate ao Leite é um produto nobre, obtido a partir do ca-

foram lançados nada menos do que 22 produtos, que foram da

cau, sem adição de açúcar. O diferencial do produto está na sua

entrada à sobremesa, além do lançamento da 4ª Copa Bunge de

composição: a substituição do açúcar pela sucralose, que ga-

Panificação e Confeitaria (NE: Veja na seção “Painel de Notícias”

rante o mesmo sabor e textura do mais puro chocolate ao leite.

desta edição da IP&C). Para a área de panificação, a Bunge trou-

Com 15% menos calorias, é rico em fibras e fonte de proteínas e

xe a Bentamix Extra Clara – Mistura para Pães Crocantes, única

é especialmente indicado para moldar e rechear bombons, tru-

pré mistura do mercado que tem como base uma farinha extra-

fas, além de rechear e cobrir bolos e tortas, preparar mousses e

clara, garantindo a casca crocante e dourada, pestana bem de-

sobremesas em geral, bem como bebidas quentes e frias e fon-

finida e miolo branco e macio) e é indicada para pães franceses,

dues”, explica Alexandre Bispo chef chocolatier da empresa. “Já

baguetes, pães italianos e ciabattas. Já para a divisão de con-

a nova linha de produtos Melken Modecor, é fruto de uma par-

feitaria, a Bunge apresentou as Coberturas de Chocolate Ricca

ceria com a empresa italiana de produtos alimentícios Mode-

(ao leite, branco e meio amargo), que apresentam as seguintes

cor. Ela é composta por transfers para chocolates, decorações

vantagens: fácil derretimento, rendimento 10% superior às en-

de bolos, bombons e objetos decorativos, além de placas de tex-

contradas no mercado, barras lisas para facilitar as raspas, o
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sabor marcante de chocolate e o fácil preparo.

Kibon: fortalecimento da relação
com clientes e identificação
de novas oportunidades de
negócios no evento.

“A FIPAN é muito importante para a Bunge, pois reforçamos o contato com padeiros, confeiteiros, atacadistas e varejistas do setor. Nossos produtos são desenvolvidos a partir da
necessidade desses profissionais”, diz Cecília Ávila, gerente de
Marketing Ingredientes da Bunge Brasil. E a empresa preparou
um espaço especialmente desenvolvido para receber estes profissionais. As aulas-show tiveram cinco horários por dia e foram ministradas pela equipe de chefs da Academia Bunge Pro,
com apresentação de receitas especialmente desenvolvidas
com os produtos lançados na feira. “O contato dos profissionais
do setor com os ingredientes produzidos especialmente para
tornar a vida deles mais fácil e prática é muito importante, pois
o profissional sai daqui não só com a ideia de como aplicar o
produto, mas com tirar o melhor proveito dele. Isso é o mais
importante para nós”, complementa o chef Luiz Farias, gerente
nacional de Serviços e Atendimento ao Cliente da Bunge Brasil.
Para confirmar sua parceria com os panificadores, a Puratos

de qualidade, garante sabor e homogeneidade. Os chefs da em-

criou e apresentou durante a FIPAN 2011, o Baker’s Dozen Pura-

presa apresentaram receitas práticas de cupcakes e whoopies,

tos, uma linha com 14 produtos essenciais, especialmente se-

atualmente uma febre principalmente na Europa e Estados

lecionados para os negócios de panificação, incluindo itens de

Unidos, que ficam perfeitos com a textura macia do Satin, que

panificação, confeitaria e chocolataria, entre eles o melhorador

também é ideal para a elaboração de base para tortas, bolos,

multiuso S-500 Puraflex, a pré mistura especial Tegral Ciabatta,

muffins, brownies, waffles, rocamboles, massa flora e cookies,

a geléia de brilho aplicada a frio Harmony Cold Neutro e o Cho-

entre as muitas opções.

colanté ao leite, chocolate ao leite elaborado no Brasil com ins-

Pioneira na fabricação de massa folhada, a Arosa também

piração belga. Num folheto compacto os panificadores e con-

marcou presença na feira. E, com o objetivo de oferecer qua-

feiteiros de todo o País encontraram uma explicação detalhada

lidade e praticidade aos consumidores, apresentou diversas

item por item com dicas e vantagens na utilização. Durante a

opções de massas para croissant, em blocos e pré-enrolados,

feira, a empresa também sorteou itens do Baker’s Dozen para

bases pré-assadas para doces e salgados, massa Fillo em diver-

os visitantes que assistiram às demonstrações no seu estande.

sas embalagens e a tradicional massa folhada, em rolos e pla-

Complementarmente, a Puratos mostrou aos visitantes

cas. No estande da Arosa, os visitantes tiveram à disposição os

toda a versatilidade de alguns produtos de sua linha de mistu-

produtos da linha, catálogos informativos, folhetos com dicas

ras e pré-misturas para a confecção de produtos de confeitaria,

de utilização e aulas demonstrativas de culinária apresentan-

sejam tortas, sobremesas, bolos, muffins, etc. e os benefícios

do receitas e sugestões elaboradas com as massas da empresa.

que essa versatilidade traz. De imediato, dispensa a necessida-

“Conseguimos mais uma vez na FIPAN consolidar a imagem

de de ter variados itens em estoque e capital de giro parado e

da Arosa como fornecedora de produtos de qualidade para os

possibilita a criação de receitas próprias com misturas “base”

setores de panificação, confeitaria e afins. E aproveitamos tam-
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Sadia.

Topema.

Pris Embalagens.

Ferri.

CIMAPI.

Coca-Cola/FEMSA.

bém para reciclagem de informações, mantendo a equipe in-

com sorvetes e, principalmente, com Kibon, o que é muito im-

formada sobre as tendências e necessidades do mercado”, co-

portante para a marca”, explica Alexandre Cabral, gerente re-

menta, bastante satisfeito com os resultados da participação,

gional de Vendas. Além de avaliar novos negócios, os visitantes

Roberto Emmenegger, um dos diretores da companhia.

do estande da Kibon também puderam conferir todo o sabor
da linha de picolés e potes da Kibon por meio de degustações

NOVIDADES GELADAS

e conhecer o conceito da marca, “Compartilhe Felicidade”, que

Líder do mercado de sorvetes brasileiro, Kibon esteve presente

busca incentivar os consumidores a dividirem momentos de

na FIPAN 2011 com o objetivo de estreitar ainda mais o relacio-

alegria com seus familiares e amigos.

namento com seus clientes e identificar novas oportunidades

Delícias geladas também puderam ser apreciadas por to-

de negócios. Para tanto, preparou acomodações especiais em

dos que visitaram o evento no estande da Sorvetes Jundiá. Com

seu estande para receber confortavelmente seus visitantes,

muita criatividade, a empresa uniu a cremosidade do leite com

além de disponibilizar uma equipe de vendas preparada para

o sabor refrescante do limão para lançar o picolé Limonada Suí-

apresentar todo o portfólio da marca e serviços para o ponto

ça. Com suco e raspas da própria fruta este sorvete oferece uma

de venda. “Como acontece todos os anos, a feira é uma ótima

sensação ainda mais refrescante ao paladar. A novidade chega

oportunidade de darmos atenção especial ao setor de panifi-

para ampliar a família Jund Milk da Jundiá, que já dispõe de sa-

cação e confeitaria, que é um de nossos principais canais de

bores clássicos como: Chocolate, Morango, Coco, Coco Queima-

distribuição. Também conseguimos mostrar aos interessados

do, Leite Condensado e Milho Verde. Preocupada em desmisti-

em comercializar nossos produtos as vantagens de trabalhar

ficar questões sobre o consumo de sorvetes, especialmente no
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Ocrim.

Orion.

Granomaq.

Central Grill.

Anaconda.

Zimase.

inverno, a Sorvetes Jundiá também divulgou em seu espaço a

Modelo exclusivo da Prática, produzido no Brasil para o merca-

sua recém-lançada campanha “Será que é Verdade Mesmo?”

do profissional de alta performance, o Express Gourmet garan-

“O consumo de sorvete traz muitos aspectos positivos ao con-

te agilidade na operação e qualidade ao produto final.

sumidor: ele une alegria, sabor e nutrientes que fazem bem à

Com o novo modelo de forno da Prática, as refeições pron-

saúde. A maioria das pessoas gosta bastante e é ofertado em

tas são aquecidas em poucos segundos. Isso porque o equipa-

grande variedade, para agradar todos os gostos. Como vemos,

mento agrega a tecnologia do micro-ondas com o ar quente a

os aspectos positivos em relação ao consumo do produto são

altíssima velocidade, deixando os alimentos aquecidos e muito

inúmeros”, diz Thaíne Cal, gerente de Marketing da empresa

crocantes. É perfeito para o setor de panificação, pois esquenta

com sede na cidade de Jundiaí, na Grande São Paulo.

rapidamente sanduíches, salgados, pizzas, entre outros produtos, sem que o alimento perca o seu aroma e sabor caracterís-

ALTA TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS

ticos. Ideal para atender a clientela que tem pressa e prefere

Inovação também um dos valores da Prática para a fabricação

fazer o seu lanche no balcão a fim de ganhar tempo.

de equipamentos que atendam de forma eficaz e lucrativa aos

No estande da empresa na feira, a Prática montou sua Cen-

empreendedores do mercado de alimentação fora do lar. Nes-

tral de Produção de Pães, que contou com a presença do con-

sa sintonia, a grande novidade apresentada pela empresa na

ceituado chef Rogério Shimura, trabalhando com congelados,

FIPAN 2011 foi o Express Gourmet, forno da categoria Speed

crus, semiassados e resfriados, finalizando-os no Ponto Quen-

Oven, indicado para cozinhas de finalização, que exigem rapi-

te. “O nosso objetivo foi chamar a atenção dos visitantes para

dez, alta eficiência e flexibilidade na hora de atender o cliente.

o nosso estande, com um modelo de arquitetura funcional, no
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...os visitantes puderam assistir
diversas aulas práticas.

Na Escola Móvel do
Sindipan/Aipan/IDPC-SP...
qual os equipamentos expuseram a eficiência da marca Prática

anunciar suas novas linhas, resultantes de investimentos em

para a produtividade e lucratividade de um empreendimento”,

torno de R$ 500 mil em pesquisa, desenvolvimento, design e

comenta o presidente da Prática Fornos, André Rezende.

parcerias internacionais. O destaque do estande da empresa foi

Também atuando no segmento de equipamentos para pa-

a Piccola, formadora de coxinhas, salgados e doces. Destinada

nificação, a Cozil também fez muito sucesso na FIPAN 2011

a empreendedores individuais e empresas de pequeno e médio

com o lançamento de sua Mini-Câmara de Resfriamento e Con-

porte, a nova máquina conta com projeto da Seragini Farné e

gelamento. O equipamento, que proporciona enorme ganho de

Guardado – empresa de design responsável por projetos como

espaço e uma redução de 30% dos custos, em comparação a

a loja Lilica Repilica de Madri e o Octávio Café, em São Paulo –,

uma câmara frigorifica fixa, foi desenvolvido para estocar ali-

que aplicou a estética para criar um novo conceito, com resul-

mentos refrigerados ou congelados de maneira racional, logo

tados como maior facilidade de uso do equipamento. “É uma

após a operação de pré-seleção e triagem. Essa característica

máquina sem igual em nosso mercado”, garante Gilberto Pole-

aumenta a praticidade da operação, pois permite que as caixas

to, presidente da Bralyx.

plásticas vazadas (tipo monobloco) sejam o recipiente universal antecedente ao preparo, facilitando a estocagem refrigera-

SERVIÇOS PROFISSIONAIS

da, diminuindo o desperdício e melhorando a higienização, já

Quem também participou de maneira destacada da 19ª edição

que é 100% lavável. “Além disso, os refrigeradores e freezers

da FIPAN foi o CAT- Centro de Apoio ao Trabalho, da Semdet-

COZIL são equipados com fluido refrigerante R-134a (gás ecoló-

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Tra-

gico HFC - Hidro Flúor Carbono) em seu sistema de refrigeração,

balho da Prefeitura de São Paulo. Durante o evento, as promoto-

inofensivos a camada de ozônio, contribuindo assim com a pre-

ras do órgão fizeram diversos contatos, tanto com empresários

servação ambiental e levando a sustentabilidade para dentro

do setor, quanto com profissionais da área, no sentido de divul-

das cozinhas profissionais”, detalha Wilian Oliveira, responsá-

gar os serviços do CAT e captar novas vagas de emprego, visto

vel pelo Marketing da Cozil.

que a FIPAN é, hoje, uma das principais feiras de panificação,

Fornecedora de equipamentos para indústria alimentícia,
a Bralyx, por sua vez, aproveitou sua presença na FIPAN para
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confeitaria e food service da América Latina, e o segmento é um
dos que mais oferece oportunidades no mercado de trabalho.

FIPAN 2011

Padaria Brasil: maquete em
tamanho natural para mostrar
aos visitantes as novas
tendências.

Um exemplo dessa demanda é dado pelo empresário Hei-

curso técnico de Nutrição e viemos à FIPAN para conhecer as

tor Takahashi, que procurou o estande do CAT na feira para

novidades. Vimos o estande do CAT e paramos para saber um

anunciar uma vaga de técnico de eletrônica e refrigeração para

pouco mais sobre o que é oferecido”, conta Sandra Aparecida

a sua empresa, Unibrax, importadora de máquinas de sorvete e

Nascimento Lima, que visitava a Feira na tarde de quarta-feira

frozen iogurte: “Achei importante essa participação do CAT na

com sua amiga, Mirelle Marinho Raimundo.

FIPAN, pois facilita a nossa busca e nos abre novos horizontes”,
disse o empresário que também negocia a possibilidade de fa-

PADARIA BRASIL

zer parceria com o banco de microcrédito São Paulo Confia, no

Uma padaria completa montada em 248 metros quadrados de

sentido de oferecer suas máquinas como uma nova oportuni-

área e dividida em área de produção, vendas e salão também

dade aos microempreendedores.

foi uma das grandes atrações da FIPAN 2011. A Padaria Brasil

O CAT também apresenta os seus serviços a profissionais

foi a representação de uma panificadora modelo, uma maquete

do ramo que buscam uma oportunidade. “Estamos fazendo o

em tamanho natural que serviu para mostrar aos visitantes as
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Tecnologia em Panificação
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você a crescer

Confira as novidades
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Leite Condensado, Limão e Morango)

Pré Misturas
(Croissant & Esfiha, Salgados Fritos, Sonho & Donuts, Pão de Milho,
Pão Doce & Bisnaga, Pão Italiano, Pão de Hamburguer & Hot Dog,
Pão de Forma, Pão de Ló e Pão de Ló de Chocolate)

Agência Graphos (11) 3804.3837

Acesse nosso site e saiba mais
www.jpan.com.br

an 2011

ial Fip
Foto Ofic

- Fotógra

fo Ro

a
berto Silv

R. Pereiro . 235 . Vila Nova Cumbica
Guarulhos . SP
Tels.: 11 2446-1892 / 2482-3531

FIPAN 2011

2ª COPA PAULISTA DE PANIFICAÇÃO
Além dos estandes, com destaque para a Padaria Brasil, a FIInterior da Padaria Brasil: benchmark
com todos os equipamentos e peças
decorativas que uma padaria deve ter.

PAN 2011 realizou, na arena do PANCONFEST, a 2ª Copa Cultural Paulista de Panificação com participantes de todo o estado
de São Paulo, com o objetivo foi incentivar a qualificação de
mão de obra especializada em panificação e confeitaria. No to-

novas tendências, com todos os equipamentos e peças decora-

tal, foram 16 participantes vindos de São José do Rio Preto, Ara-

tivas que uma padaria deve ter, dentro das normas reguladoras

raquara, Campinas, Franca, Jundiaí, Piracicaba e Santos, além

da NR-12. Nela, os interessados começavam a visita na área de

da dupla selecionada em São Paulo, que colocaram sua criativi-

atendimento e, em seguida, conhecem o setor de confecção dos

dade e experiência em receitas doces e salgadas.

produtos, com detalhes do maquinário.

Para a realização da competição, foram criadas, dentro da

Outros de seus atrativos foram o piso anti-derrapante – de

arena do PANCONFEST, quatro quadras de produção equipa-

fácil limpeza –, acessos para deficientes físicos, e a iluminação

das. E, além de um auxiliar, os participantes puderam contar

apropriada para a manipulação de alimentos e exposição de

com o apoio de uma equipe técnica da Escola de Panificação

produtos também serão apresentados aos visitantes. A pada-

do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, que também acompanhou todas

ria tinha, ainda, um forno de pizza exposto, com a intenção de

as eliminatórias do concurso nas cidades do interior e litoral de

mostrar que se pode agregar valor ao negócio, com o aprovei-

São Paulo e selecionou os melhores produtos dos concorrentes

tamento de ingredientes que já fazem parte do estoque, como

de São Paulo.

farinha, queijo e presunto. Todos os equipamentos e maquinário do local estavam em conformidade com as normas técnicas
e sanitárias. As visitas à Padaria Brasil foram guiadas e, após o
término, as pessoas puderam fazer uma avaliação de seu negócio com técnicos do Sebrae-SP.
“A Padaria Brasil serviu como modelo para quem quer
abrir seu próprio negócio, ou mesmo e reformar o já existente, integrando todos os itens que o panificador precisa para se
atualizar e fazer com que sua padaria se torne mais atrativa,
oferecendo produtos diferenciados. Vale lembrar, no entanto,
que o nosso modelo de padaria é único em todo o mundo. E é
exatamente por isso que a Padaria Brasil ganhou esse nome”,
destaca Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/
IDPC-SP.
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Arena do PANCONFEST: apresentações
diárias a cargo de diversas empresas,
com grande participação de público.

FIPAN 2011

Os vencedores da categoria
“Pães Especiais”.

O júri da Copa teve muito
trabalho para selecionar as
melhores receitas.

Os vencedores da categoria
“Bolos e Tortas”.

Os vencedores da categoria “Pães, Pães Especiais e Seus De-

suas apresentações durante a feira, o especialista colocou em

rivados” foram Adailton Pereira dos Santos, da Padaria Paulista

destaque as melhores receitas de pizzas de São Paulo, idealiza-

do Carrão, de São Paulo; Tiago Francisco, da Nico Paneteria, de

das por experientes pizzaiolos. “A cultura da pizza está encon-

Campinas; e Claudinei Novaes Verdelho, da Padaria O Rei do

trando seu caminho em sobremesas. Por isso, além das pizzas

Pão de Queijo, de São José do Rio Preto. Todas as receitas foram

salgadas,

bastante diversificadas, com utilização de recheios como espi-

destaque no even-

nafre, presunto Parma, canela, castanha da Pará, queijo coalho,

to também às pi-

vinho, aveia e girassol.

zzas doces, com sa-

demos

Já os vencedores da categoria “Bolos, Tortas e Torteletas e

bores que não seria

Doces em Geral” foram Joze Nilson Diniz, da Padaria Cakeartistic,

possível de outra

de São Paulo; Marcos Campos, da Nico Paneteria de Campinas; e

maneira, uma deli-

Carlos Alberto de Campos, de Bauru. “As receitas também foram

ciosa tendência de

criativas e foram feitas desde bavaroise de vinho e especiarias,

sobremesa”,

zabaione de vinho e fritos a torta de mousse de chocoreto – uma

tua Ronaldo. Sem

deliciosa mistura de chocolate com licor amareto.

dúvida, uma me-

Ronaldo Ayres,
o Senhor Pizza:
cultura da “redonda”
encontrando seu
caminho também
como sobremesa.

pon-

Foi feita a premiação em dinheiro, e distribuição de me-

recida homenagem

dalhas e diplomas para os três primeiros colocados de cada

à “redonda” e um

categoria e esse evento também deverá se repetir na próxima

grande estímulo ao trabalho e à criatividade dos profissionais

FIPAN, que já tem data marcada entre 17 e 20 de julho do pró-

que trabalham nesse segmento, bem como à difusão do eleva-

ximo ano.

do estágio de eficiência, qualidade e de compromisso técnico

Vale lembrar que outra grande atração da arena do PAN-

dos profissionais paulistas desse ramo da gastronomia.

CONFEST ficou por conta da simpatia e técnica de Ronaldo
Ayres, conhecido internacionalmente como Senhor Pizza. Em
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OBTER A MAIOR VALIDADE
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PRODUTOS DE QUALIDADE
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Biomédico (Dr. Bactéria)

Nova linha de Ovos, Gemas e
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EGGBOX ITAIQUARA É TUDO DE BOM!
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Felipe Abrahão - Padeiro chefe da
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Dez empresas atuantes em diversas áreas dos
segmentos de panificação, confeitaria e biscoitos
compuseram a delegação francesa na FIPAN 2011.

PAVILHÃO FRANCÊS

P

na FIPAN porque é considerada líder no segmento de corretores

objetivo de melhor divulgar a tecnologia francesa no

tada no Brasil desde 2009, a empresa é especializada em ingre-

Brasil e promover parcerias e intercâmbios entre empresas e

dientes e cereais técnicos destinados à cadeia do trigo, da fari-

entidades dos dois países. Mais uma vez, também, a organi-

nha de trigo aos pães e derivados. Oferece soluções completas

zação do espaço ficou a cargo da UBIFRANCE, agência gover-

com alto valor agregado: corretores de moagem: regularidade e

namental que tem por objetivo promover o desenvolvimento

qualidade da farinha; melhoradores para panificação: maciez,

internacional das empresas francesas, com escritórios de São

crocância, textura e sabor; premix para pães especiais e deriva-

Paulo e Rio de Janeiro.

dos: pães de sementes, de cereais, especialidades; ingredien-

elo segundo ano consecutivo, a Missão Econômica-Ubifrance organizou um Pavilhão França na FIPAN, com o

de moagem e melhoradores de panificação na França. Implan-

As dez empresas que compuseram a delegação francesa na

tes tecnológicos e personalizados: glúten, enzimas, farinhas de

feira são atuantes em diversas áreas dos segmentos de panifi-

cereais torrados, gérmen de trigo, fibras, vitaminas, minerais;

cação, confeitaria e biscoitos e trazem ao Brasil o que a França

serviços e assistência técnica ao cliente: análises (Chronotec®,

tem de melhor nos setores de matérias-primas, equipamentos,

Qualitec®), diagnósticos, avaliações técnicas.

embalagem, produtos acabados e serviços para o setor. Todas

Já na parte de máquinas e equipamentos, um conglomera-

elas vão expor as últimas novidades para o mercado brasileiro.

do mostrou de maneira muito especial a que veio no Pavilhão

Um dos destaques do pavilhão foi a participação da empre-

da França. O responsável por essa movimentação foi o Grupo

sa Grands Moulin de France, do Groupe Soufflet, considerado

Mecatherm, formado por duas empresas – Mecatherm e Gou-

o primeiro produtor privado de cereais na França e é um dos

et Baking Systems –, cada uma com o seu know-how e suas

principais players no mercado mundial e que ocupa o primeiro

linhas automáticas que compreendem preparação da massa,

lugar entre os moinhos europeus, com dez unidades na França

estufa, escarificadores, fornos, resfriadores, congeladores, de-

e na Europa, com uma produção anual superior a 1 milhão de

senformadora (agulha, pressão, aspiração), estocagem e porta-

toneladas de farinha de trigo, das quais 45% são destinadas à

bandejas. A Mecatherm desenvolve, fabrica e instala linhas de

exportação. A companhia marcou presença no espaço na FI-

produções automáticas, destinadas principalmente para a fa-

PAN junto com seu representante comercial no Brasil, a NET

bricação de pães “crocantes” tais como baguetes, pães para lan-

Trading Serviços, que atua nos segmentos de trigo; farinhas,

ches, ciabatta, entre outras especialidades. Já a Gouet Baking

misturas e pré misturas para panificação e confeitarias; e in-

Systems desenvolve, fabrica e instala linhas de produções au-

gredientes, aditivos, melhoradores para panificação e enzimas.

tomáticas, essencialmente para a fabricação de “produtos soft”

Também presente no Pavilhão Francês, a Eurogerm, empre-

tais como brioches, bisnaguinhas de leite, bolos, pão de forma,

sa centenária baseada em Dijon, capital da Borgonha, mostrou
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pães doces, entre outros.

FIPAN 2011

Hall de entrada da FIPAN 2011: evento exclusivo
para um setor que já ultrapassa R$ 56 bilhões de
faturamento no Brasil.

PANORAMA DO SETOR

"N

osso segmento é forte, moderno e, atualmente, gera

mentar o número de funcionários de cada empresa em 3,40%.

800 mil empregos diretos – e 1,5 milhão de indiretos

“Atualmente, há um crescimento grande de serviços nas pada-

– e seu faturamento representa 2% do PIB brasileiro.

rias. Há uns anos atrás, as panificadoras eram as responsáveis

São mais de 60 mil micro e pequenas empresas – 96,3% das

pela venda de pães e leite. Hoje, há uma gama extensa de pro-

padarias brasileiras, que atendem, em média, a 40 milhões de

dutos que o consumidor pode encontrar. Além do tradicional

clientes por dia em todo o Brasil, 21,5% da população nacional.

pão francês, o consumidor conta com uma variedade de mais

E a FIPAN, que recebeu mais 58 mil visitantes do Brasil inteiro

cem tipos de pães e petit-fours, pode fazer qualquer refeição

e de vários países do mundo, apresentou todas as tendências

do dia na maioria das panificadoras – café da manhã, almoço

do mercado em produtos ligados às áreas de Gastronomia, In-

e jantar –, se deliciar com bufê de sopas ou pedaços de pizza

formática, Máquinas & Equipamentos, entre outras.” Assim,

com sabores diferentes e até encomendar uma festa inteira

Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, en-

por telefone que incluam no cardápio, salgados, sanduíches de

tidades promotoras do evento, sintetiza a magnitude do setor

metro, doces, tortas, bolos e bebidas, com a facilidade de levar

de panificação no Brasil.

para casa tudo embalado em embalagens decorativas e descar-

Com um faturamento de R$ 56,3 bilhões, as panificadoras

táveis”, continua o presidente.

possuem dados interessantes. “A maioria é formada por micro
e pequena empresa e sua participação na indústria de produtos

MEGAPADARIAS & PADARIAS BOUTIQUES

alimentares é de 36,2%. Já o volume de vendas por departamen-

A sofisticação chegou a esse mercado que trabalha com alta

to, segundo a ABIP, é dividido da seguinte maneira: mercearia,

diversidade de produtos e se adéqua, diariamente, às exigên-

R$ 5,06 bilhões; bebidas, R$ 5,63 bilhões; frios, R$ 3,38 bilhões;

cias dos consumidores. “As megapadarias fazem parte de uma

congelados, R$ 1,68 bilhões; laticínios, R$ 3,93 bilhões; cigarros,

tendência de mercado que chegou para ficar e as padarias bou-

R$ 3,36 bilhões; bombonière, R$ 1,68 bilhões; sorvetes, R$ 1,13

tiques, nos grandes centros, transformaram as padarias em

bilhões; produtos de produção própria, R$ 27,60 bilhões, leite,

verdadeiras delicatessens em que o consumidor pode escolher

R$ 2,85 bilhões”, continua o presidente.

o país de origem das receitas de pães que querem saborear. E

As padarias também têm números de funcionários diferenciados em todo o país. “9,9% das panificadoras possuem até

é para todo esse mercado que a FIPAN 2011 veio mostrar suas
novidades”, continua ele.

sete funcionários. 20,7% de 8 a 12; 32,4% de 13 a 16; 24,3% de

De maneira muito abrangente, a feira também tem sido, ao

17 a 23; 9,0% de 24 a 34 e somente 3% possuem mais que 34

longo dos últimos dez anos, um espelho fiel do crescimento

empregados. Mesmo assim, há escassez de mão de obra qualifi-

desse nicho. “As empresas lançam seus produtos na quinta

cada e, para um bom confeiteiro, é possível se pagar R$ 2.500,00

maior feira setorial do mundo – a nossa FIPAN – e mostram

mensais, desde que faça os cursos existentes nas boas escolas

as tendências de mercado em vários segmentos, como gastro-

de panificação”, explica Antero.

nomia, informática e tecnologia, máquinas e equipamentos,

Entre 2.006 e 2010, houve um crescimento no setor de 13,7%
que gerou um fluxo de clientes 2,80% maior e também fez au-

moda em uniformes, entre outros, que muito interessam a esses empresários”, finaliza o presidente.
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J A N TA R D O PA N I F I C A D O R

Roberto Silva

Mais de 2.000 pessoas
lotaram o Juventus na
maravilhosa noite da festa.

NOITE DE GALA E
DE MUITA ALEGRIA
Mais uma vez, o Jantar do Panificador comemorou
em grande estilo a data mais importante do calendário da categoria.

O

Clube Juventus, mais uma vez, foi o palco da comemo-

Pacífico, P&G, Sara Lee, Souza Cruz, Sucos Del Vale e Ticket.

ração do Jantar do Panificador, promovido pelo Sindi-

E, mais uma vez, o espaço se revestiu de alegria para rece-

pan/Aipan-SP, no dia 8 de julho, em São Paulo, com

ber mais de 2.000 pessoas que compareceram para saudar a

o apoio e patrocínio da Anaconda, Bunge, CCL, Kibon, Moinho

união da família panificadora paulistana e paulista, numa cele-
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J A N TA R D O PA N I F I C A D O R

Recepção e distribuição de brindes
dos patrocinadores aos convidados.

bração em homenagem a quem trabalha duro o ano inteiro, de

e chamou ao palco as personalidades e autoridades que pres-

sol a sol, para proporcionar satisfação aos seus clientes.

tigiavam o encontro. Foram eles, o deputado federal Arnaldo

Em todos os sentidos, o Jantar do Panificador 2011 foi um

Faria de Sá; o deputado federal Vicente Cândido; Antonio de

enorme sucesso e agradou muito a todos os convidados. A co-

Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-

meçar pela escolha do mestre de cerimônias daquela noite de

Brasileira; Fernando Leça, presidente do Memorial da América

gala, o jornalista e apresentador da TV Bandeirantes Luciano

Latina; o vereador Toninho Paiva; o deputado estadual Fernan-

Faccioli, que, logo na abertura da festa agradeceu à gigantesca

do Capez; o deputado estadual Geraldo Cruz e o vereador Adil-

plateia pela sua presença, aos patrocinadores pelo apoio a mais

son Amadeo. Todos, ao fazer uso da palavra, homenagearam

aquela iniciativa do Sindipan/Aipan-SP e chamou no telão do

e parabenizaram a classe dos panificadores por seu trabalho e

Juventus um vídeo institucional falando das diversas ativida-

pela data que estava sendo comemorada naquela grande festa.

des de ambas as entidades.

Depois, foram realizados vários sorteios e servido o saboroso

Fazendo a abertura do evento, o presidente de ambas, An-

jantar, a cargo do Buffet Ancona.

tero José Pereira, saudou todos os convidados e patrocinadores
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J A N TA R D O PA N I F I C A D O R

O hall de entrada do
clube, com os banners dos
patrocinadores do jantar.

Homenagem dos
vereadores Toninho
Paiva e Adilson Amadeo
ao Sindipan/Aipan-SP.

Políticos e
personalidades no
palco aplaudindo a
família panificadora
paulistana.
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J A N TA R D O PA N I F I C A D O R

Muita alegria e surpresas
durante o sorteio
de brindes para os
convidados do evento.

Antero José Pereira e esposa
compartilhando a alegria com o
apresentador Luciano Faccioli.

A justa homenagem aos patrocinadores do Jantar do
Panificador feita pelo Sindipan/Aipan-SP.

Muita emoção durante a entrega do prêmio
“Panificadoras do Ano” aos agraciados.

PANIFICADORAS DO ANO

Parque São Jorge, com a entrega da placa comemorativa a Jor-

Um dos grandes momentos da comemoração veio logo em se-

ge Guedes de Souza; à Panificadora Portugália, de Rui Manoel

guida, com a entrega do prêmio “Panificadoras do Ano”, que,

Gonçalves Rodrigues; à Padaria Maria Cereja, de Sônia Colan-

todos os anos, prestigia o trabalho dos empresários que mais se

tuono Aurabi, à Padaria Favos de Mel, representada pelo sócio

destacaram por seu esforço, empenho e dedicação no sentido

Ricardo de Oliveira Costa; e à Padaria Delícia de Perdizes, de

de aperfeiçoar constantemente o seu trabalho e o de suas equi-

propriedade dos irmãos Luís e José Maria de Freitas Reis. Todos

pes, sua oferta de produtos e serviços, e, ainda, seus modelos

foram convidados a subir ao palco com seus respectivos cônju-

de gestão comercial.

ges para receber a distinção e agradecer a honraria por meio de

Nesta edição do Jantar do Panificador foram homenageadas com o prêmio à Padaria Poesia – Pizzeria, Pães e Doces, do

pronunciamentos repletos de emoção.
Na sequência foi realizada a apresentação de um vídeo com
uma saudação especial aos panificadores de Paulo Skaf, presidente da Fiesp, impossibilitado de estar presente à festa por
motivos de força maior, e, ainda, a entrega de placas comemorativas aos patrocinadores do jantar.
Encerrada a parte oficial do evento, a festa continuou madrugada adentro com a apresentação de um grande show do
grupo musical Roupa Nova, que, comemorando seus 30 anos
de carreira ainda com sua formação original, levou os convidados ao delírio com seus inesquecíveis sucessos. Enfim, foi uma

O animadíssimo show com a banda Roupa Nova
continuou madrugada adentro no Juventus.
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noite memorável, que, seguramente, já entrou para a história
do Sindipan/Aipan-SP.

PADARIA FOOD SERVICE

News.cnet.com

No futuro talvez até seja assim.
Mas, por enquanto, o sucesso
do delivery depende muito da
escolha certa do veículo e do
treinamento do entregador.

PADARIAS APOSTAM
NO SERVIÇO DE ENTREGA
PARA GANHAR MERCADO
Delivery já representa até 40% do faturamento de algumas panificadoras.

E

ncomendar refeições, pizzas e sanduíches em res-

modo a não danificá-los e evitassem movimentos bruscos nos

taurantes e lanchonetes é bastante comum. E, no que

veículos”, diz a empresária. O esforço compensou. Embora não

depender de muitas padarias, o serviço de delivery de

revele números, Raquel diz que recuperou o investimento ini-

pães, bolos e mini-salgados, entre outros produtos, também

9

cial em dois anos.

deve deslanchar no Brasil. Atentas ao crescimento da demanda

“No trabalho com delivery é muito importante que o pro-

pelo serviço de entrega em domicílio e dispostas a ampliar suas

cesso esteja adequado à expectativa do cliente. Por isso, o em-

fontes de receita, as panificadoras brasileiras têm investido

presário deve fazer uma pesquisa de mercado e preocupar-se

cada vez mais no mercado de alimentação. Somente em 2010, o

desde o atendimento até a chegada do produto”, diz Regina Di-

segmento de comida fora do lar, também chamado de food ser-

niz, analista de panificação do Sebrae Nacional.

vice, faturou R$ 75,1 bilhões e representou 35% do faturamento
das padarias, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de

PEDIDO MÍNIMO

Alimentação (Abia).

O cuidado para que os alimentos cheguem intactos aos clientes

A rede paulista de panificadoras Benjamin Abrahão é uma

contribui para a consolidação de uma boa imagem na panifica-

das empresas que apostaram no serviço de delivery. Para es-

dora. Por isso, Raquel lembra a importância do planejamento efi-

truturar o modelo de entregas, Raquel Abrahão - uma das pro-

ciente e do controle da produção para que os alimentos estejam

prietárias do negócio – contratou gerentes e uma equipe com

sempre frescos. “Também nos preocupamos em separar corre-

12 motoristas, adquiriu frota própria com veículos adaptados

tamente cada entrega e planejar os trajetos. No caso de produtos

e montou uma rede de atendimento telefônico com cinco fun-

como lanches e bolos há embalagens especiais e, se necessário,

cionárias. Mesmo com todo o investimento, que consumiu R$

colocamos tiras de reforço para aumentar a proteção”, afirma.

200 mil, não foi tão fácil implementar o novo serviço. Raquel

Na Benjamin, os clientes pagam taxa de R$ 6 por entrega e

conta que foram necessários seis meses para selecionar e trei-

devem fazer pedidos de, no mínimo, R$ 60. Com demanda mé-

nar motoristas e entregadores. “Tivemos que orientá-los para

dia de 130 encomendas por dia, os alimentos mais procurados

que tomassem cuidado no trajeto, ajeitassem os produtos de

são bolos, lanches de metro e mini salgados para festas particu-
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PADARIA FOOD SERVICE

lares e eventos empresariais. Apesar disso, os pedidos já foram

A panificadora mineira Trigopane também acreditou no

maiores. “Fazíamos entregas sem valor mínimo, contudo, a

potencial das entregas em domicílio e alavancou seus rendi-

procura superou nossa capacidade de infra-estrutura e tivemos

mentos. Para o funcionamento do delivery nas duas unidades

que freá-la, já que não trabalhamos com motoboys e depen-

da rede, foram envolvidos 45 funcionários – entre gerentes, mo-

demos de estacionamentos”, afirma Raquel. Hoje, entretanto,

toristas, atendentes e separadores de produtos. A implementa-

os resultados do setor já representam 40% do faturamento da

ção do novo serviço, entretanto, demorou quatro meses para ser

rede. “Há demanda, os resultados são positivos e o valor médio

concluída, já que houve a necessidade de definir aspectos logís-

das encomendas é de R$ 200. Com isso, voltamos a pensar em

ticos como a rota de distribuição e a estrutura de vendas. “Além

expansão”, diz.

disso, tivemos que ajustar o melhor transporte para cada tipo de
produto, se por meio de motos ou carros. Também procuramos

PADARIA GOURMET

embalagens que protegessem as encomendas e escolhemos as

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Panificação

térmicas, evitando que os alimentos fossem entregues frios aos

e Confeitaria (Abip), o momento favorável vivido por esse se-

clientes”, diz Igor Silva, gerente de marketing da empresa.

tor fez com que, em 2010, o faturamento alcançasse R$ 56,3

Para concluir o projeto de delivery que incluiu aquisição de

bilhões – 13,7% a mais do que no ano anterior. “No conceito de

frota, reforma nas lojas e divulgação do serviço, foram gastos

padaria gourmet, há um atendimento diferenciado e uma espe-

aproximadamente R$ 200 mil. Hoje, com mais de 200 pedidos

cialização maior. Na prática, isso significa vender produtos de

por dia, Silva destaca que os alimentos panificados são os mais

conveniência e aproveitar a circulação de pessoas em diversos

procurados. “Temos um atendimento diferenciado, trabalhamos

períodos”, afirma Alexandre Pereira, presidente da Abip. Todos

com food service e produtos de mercearia. No delivery, cobra-

os dias, são atendidos mais de 42 milhões de consumidores nas

mos uma taxa de R$ 4 por entrega e oferecemos todos os produ-

63,2 mil padarias brasileiras.

tos da loja, sendo pães e bolos os que têm mais saída”, afirma.
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ESPECIAL/DIA DAS CRIANÇAS

StockFree

Um ato de amor e
respeito: atualmente, há
quase 4.600 crianças e
adolescentes à espera de
um novo lar no Brasil.

Dar a um pequeno ser humano
desamparado um lar e uma família é, seguramente, uma das
melhores formas de se comemorar o Dia das Crianças.

QUEM AMA, ADOTA

V

ocê já deve ter ouvido a frase: “Pai ou mãe é quem cria,
e não aqueles que geram”. Embora haja controvérsias
sobre a verdade inserida nesse comentário, a triste realidade é que os pequenos abandonados pelos pais biológicos
ainda lotam as instituições de proteção à criança em todo o
Brasil. E muitos deles, infelizmente, assistirão o próximo Dia
das Crianças passar ainda fora do seio de uma família organizada, que os acolha e que lhes dê amor e proteção.
Segundo dados informados no final de maio pelo Cadastro
Nacional de Adoção (CNA) – mantido pelo Conselho Nacional
de Justiça (CNJ) para centralizar e agilizar o processo em todo o
País – 4.583 crianças e adolescentes estão à espera de um novo
lar no Brasil. O número de pretendentes, por sua vez, é quase
seis vezes maior: são 26.938 pais e mães que desejam adotar.
O perfil das crianças e adolescentes do cadastro traz 29,29%
do total da raça branca; 17,55% negros; 52,23% pardos. Em menor número estão as crianças e adolescentes da raça amarela
e indígena, com 0,48% e 0,45% para adoção, respectivamente.
Os números do CNA pontuam que 71% do total de crianças e
adolescentes possuem irmãos. A nova Lei Nacional de Adoção
reza que os irmãos, em princípio, devem permanecer juntos
em uma nova família. A separação só poderá ocorrer nos casos em que houver situação específica que justifique a medida,
como risco de abuso de um irmão sobre o outro. No entanto,
apenas 18,23% têm seu familiar cadastrado no banco de dados
do Conselho Nacional de Justiça.
O grupo de idade mais procurado é o que concentra o me-
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nor número de crianças. De acordo com o CNA, das quase 27
mil pessoas interessadas em adotar uma criança, 22 mil querem adotar bebês com até um ano de idade. Também são poucos os que aceitam adotar irmãos, apenas 4.851. “Muitos pais
ainda temem adotar crianças com idade acima de dois anos de
idade e isso é um desafio que deve ser desmistificado”, afirma o
deputado federal Gabriel Chalita (PMDB-SP), coordenador-geral
da Frente Parlamentar Mista do Congresso pela Adoção.
No último dia 13 de julho, senadores e deputados membros
da Frente entregaram ao presidente do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), ministro Cezar Peluso, 15 sugestões de ações que
objetivam desburocratizar e aumentar os processos de adoção
no Brasil. Entre as propostas, estão a gestão informatizada para
melhor acompanhamento das crianças e adolescentes institucionalizados, adequando-os ao sistema de cadastro já existente; o desenvolvimento de programas direcionados às gestantes
que não desejem ficar com as crianças, a fim de evitar danos à
saúde dos fetos; o cumprimento efetivo do prazo legal de 120
dias para a conclusão dos processos de destituição do pátrio
poder, além da criação de um programa na TV Justiça, voltado
para o tema da adoção e da convivência familiar.

PASSO A PASSO PARA A ADOÇÃO
Documentos, entrevistas e avaliação psicológica fazem parte do passo a passo para quem pretende adotar uma criança
ou adolescente no Brasil. Lançado no dia 29 de abril de 2008,
o Cadastro Nacional de Adoção está agilizando esses trâmites.

ESPECIAL/DIA DAS CRIANÇAS

Ele fornece informações precisas sobre o número de crianças

QUEM PODE SER ADOTADO

e adolescentes sob a tutela do Estado, quantidade e localiza-

Nesse grupo estão crianças e adolescentes com até 18 anos

ção de casais habilitados a adotar em todas as regiões, perfis

a partir da data do pedido de adoção, órfãos de pais falecidos ou

completos e dados sobre os abrigos. O sistema foi implantado

desconhecidos, menores com 16 anos a menos que o adotante

nas varas da Infância e da Juventude e é lá o primeiro local

e crianças e adolescentes cujos pais tenham perdido o pátrio

que os interessados em adoção devem procurar para iniciar o

poder ou concordarem com a adoção de seu filho. Maiores de

processo.

18 anos também podem ser adotados. De acordo com o novo
Código Civil, a adoção depende de sentença de juiz. Só podem

QUEM PODE ADOTAR

ser colocados para adoção as crianças e adolescentes que já ti-

Adultos com mais de 21 anos, independentemente do estado

veram todos os recursos esgotados no sentido de mantê-los no

civil – podem ser solteiros, casados, divorciados, ou viver em

convívio com a família de origem.

concubinato – podem se candidatar à adoção de uma criança.
Na hipótese da pessoa ser casada ou viver em uma relação de

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADOÇÃO

concubinato, a adoção deve ser solicitada por ambos, que par-

Os candidatos à adoção devem apresentar os seguintes docu-

ticiparão juntos de todas as etapas do processo adotivo. Nesse

mentos:

caso, será feita avaliação de estabilidade da união. A Justiça não
prevê adoção por homossexuais. Nesse caso, a autorização fica

•

RG e comprovante de residência;

a critério do juiz responsável pelo processo.

•

Cópia autenticada da certidão de casamento ou nasci-

Já pessoas menores de 18 anos e avós ou irmãos da criança

mento;

pretendida não pode adotar. Nesse caso, cabe um pedido de

•

Carteira de Identidade e CPF dos requerentes;

guarda ou tutela, que deverá ser ajuizado na Vara de Família da

•

Cópia do comprovante de renda mensal;

cidade onde residem. Ou seja, o tutor não pode adotar tutelado.

•

Atestado de sanidade física e mental;

•

Atestado de idoneidade moral assinado por duas tes-

temunhas, com firma reconhecida; e
•

Adoção de irmãos: a nova
Lei Nacional de Adoção reza
que eles devem permanecer
juntos em uma nova família.

Atestado de antecedentes criminais.

O CAMINHO DA ADOÇÃO
Segundo Benedito Rodrigues dos Santos, secretário-executivo
do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(Conanda), o processo de adoção não é padronizado no País.
“No primeiro momento, os interessados procuram a Vara da
Infância e da Juventude mais perto de casa. Em seguida, eles
passam por uma entrevista. O terceiro passo é a apresentação
dos documentos necessários”, enumera.
Depois de analisada a documentação, os interessados passam por uma nova entrevista: “Desta vez, um assistente social
vai até a casa do adotante para conhecer melhor a rotina dele.
Depois disso, é iniciado o processo de escolha da criança. Feito
isso, se for o caso, é dada a guarda temporária da criança para
Agência de Notícias do Acre

o adotante. Esse é o período de experiência e de avaliação”, explica Santos.
De acordo com o secretário-executivo do Conanda, se o adotante for aprovado, é iniciado o processo na Justiça. “É quando
o procedimento começa efetivamente. Tudo se encerra com a
sentença do juiz, aprovando ou não a adoção”, finaliza.
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ANTENA IDPC

Georgia Tech

Segurança na panificação: o uso de EPIs
na produção é regulamentado por lei
e tema do Curso de CIPA do Sindipan/
Aipan/Fundipan-SP.

A CIPA NA PANIFICAÇÃO

Por Irineu Carlos Martins*

A CIPA auxilia na prevenção de acidentes e evita prejuízos ao empregado,
à sua família, à empresa e à sociedade.

C

IPA, como se sabe, é a sigla de Comissão Interna de

pelo Ministério do Trabalho e Emprego - MTE no ano de 1953.

Prevenção de Acidentes. Ela é regida pela Norma Re-

Portanto, não é tão nova assim, como muitos pensam.

gulamentadora 5, conhecida como NR-5, que já está

A importância da CIPA é a prevenção de acidentes, identi-

entre os empresários desde a Portaria nº 155, regulamentada

ficando os riscos, com o objetivo de evitar que esses venham
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ANTENA IDPC

Cláudio Lira

Obrigatoriedade legal: os equipamentos
utilizados na panificação ganharam
aperfeiçoamentos e proteções por força de lei.

a ocorrer provocando o problema e, por sua vez, acarretando

SEGURANÇA É PRESTÍGIO

prejuízo ao empregado, à sua família, à empresa e à sociedade.

Demonstrando sua preocupação com o tema, o Sindipan/Ai-

É bom lembrar que essa nova legislação foi alterada pela

pan/Fundipan-SP implantou de forma inédita no País e vem

Portaria nº 08, de 23 de fevereiro de 1999, que estabelece uma

regularmente ministrando em sua sede em São Paulo o Curso

série de modificações atingindo a todos empresários, inclusive

de CIPA, voltado especificamente para a panificação. Dessa for-

aos panificadores. Entre as alterações, foi mudado o currículo,

ma, as entidades vêm proporcionando mais conhecimento e

a quantidade de horas do Curso de CIPA e a sua obrigatorieda-

orientação aos seus associados, com um custo bem menor do

de para que os representantes ou membros dessas comissões

que o do praticado no mercado e com a vantagem de ser espe-

possam ter melhor conhecimento das técnicas e ferramentas,

cialmente direcionado aos profissionais da categoria.

como também dos riscos ambientais, a fim de poder preveni-

No curso, além do currículo exigido pelo Ministério do Tra-

los em seu ambiente de trabalho. Além da obrigatoriedade, ela

balho, são abordadas noções básicas da Legislação Trabalhista

estabelece multas que podem custar aos nossos empresários

com relação à NR-6 – que fala sobre os Equipamentos de Prote-

mais de R$ 4.700,00, para quem não cumprir as determinações

ção Individual (EPIs), que devem ser utilizados pelos emprega-

da Portaria.

dos – bem como tratadas as análises da NR-5, que contemplam
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a formação da CIPA; da NR-10, que descreve sobre instalação

sempre tem bons produtos, ótima clientela e excelente prestí-

elétrica e para-raios e é exigida pela fiscalização; da NR-12, que

gio no mercado.”

cuida da segurança de máquinas e equipamentos utilizados
na panificação; e, ainda, da NR-17, que regulamenta as questões de ergonomia e sua importância no ambiente de trabalho.
Além disso, traz conhecimento sobre contaminações por bactérias, noções de higiene e segurança e, também, de proteção
contra incêndio, como a formação da “brigada de incêndio”,
entre outras informações. Enfim, uma série de assuntos ligados
aos interesses dos panificadores.
Portanto é importante estar sempre lembrando: “Empresa
limpa, segura e organizada é uma empresa qualificada, pois

*IRINEU CARLOS MARTINS é palestrante e assessor na área
de Higiene e Segurança do Trabalho e implementação de CIPA.
Fone: (11) 5686-6290.

GOURMET/IDPC

BEM-VINDAS À PADARIA, CRIANÇAS!
Consumidores muito especiais prometem “invadir” sua padaria durante mês de outubro. São as crianças,
que são homenageadas com uma comemoração no dia 12. A equipe do IDPC pesquisou bastante, desenvolveu e testou as receitas que você vê nestas páginas para fazer a alegria da garotada. Inclua-as no seu cardápio: é satisfação dos pequenos clientes e, também, rentabilidade garantida para o seu estabelecimento!

CANUDO MARIA E JOÃO
RENDIMENTO: 27 unidades com 50g cada.
BRIGADEIRO
Ingredientes

Porcent. (%

Quant. (g)

Leite condensado
100
400
30
120
Chocolate meio amargo
Creme de leite UHT
10
40
Percentual baseado em Leite condensado Peso Total: 560g

BRIGADEIRO DE MORANGO (BICHO DE PÉ)
Ingredientes

Porcent. (%

Quant. (g)

Leite condensado
100
7.5
Manteiga sem sal
Composto alimentar
10
sabor morango
Creme de leite UHT
10
Percentual baseado em Leite condensado

440
33
44
44
Peso Total: 561g

CANUDO

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Brigadeiro
• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Misturar todos os ingredientes em uma panela e levar em fogo baixo até começar a desprender do fundo.
• Levar à geladeira até esfriar.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Brigadeiro de Morango (Bicho de Pé)

Ingredientes

Porcent. (%

Chocolate ao leite
100
Pão de ló pronto
22
Folha de papel manteiga
Percentual baseado chocolate ao leite

Quant. (g)
234
52
1 unidade
Peso Total: 287g

• Pesar todos os ingredientes da receita.
• Misturar todos os ingredientes em uma panela e levar em fogo baixo até começar a desprender do fundo.
• Levar à geladeira até esfriar.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM: Canudo
• Pesar todos os ingredientes.
• Cortar o papel manteiga em quadrados de 7cm por 7cm e dobrar em formato de triângulo.
• Com um cortador redondo de extremidade de 2cm, cortar o pão de ló com altura de 3cm.
• Derreter o chocolate e fazer uma fina camada no papel manteiga. Enrolar o pão de ló em pontas opostas
do quadrado, formando um canudo.
• Levar à geladeira até firmar o chocolate. Retirar o papel manteiga e rechear metade com brigadeiro e
metade com bicho de pé.
• Decorar com granulado no brigadeiro e açúcar cristal no bicho de pé.

Informação Nutricional (Porção de 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 189kcal = 794kJ
Carboidratos 26g
Proteínas 3,5g
Gorduras Totais 8,8g
Gorduras saturadas 5,4g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 0,5g
Sódio 49,2mg
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%VD(*)
9%
9%
5%
16%
25%
VD não
estabelecido
2%
2%

Ago/Set 2011

(*)% 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.

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

GOURMET/IDPC

BROWNIE DE
CHOCOLATE BRANCO
RENDIMENTO: 28 unidades com 84g cada
MASSA
Ingredientes

Porcent. (% Quant. (g)

Chocolate branco
100
Manteiga sem sal
72,5
Ovos
75,5
Açúcar granulado
84,5
Açúcar mascavo
24,1
Farinha de trigo
57,6
Sal refinado
2
Amêndoa torrada e triturada 30,4
Essência de baunilha
6
Raspas de limão
0,6
Chocolate branco em
45,2
pedaços pequenos
Percentual baseado em chocolate branco

290
210
219
245
70
167
5,8
88
17
1,7
131
Peso Total: 1.444,5g

GANACHE DE LIMÃO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Massa
• Pesar todos os ingredientes da formulação da massa.
• Derreter em banho-maria o chocolate branco e a manteiga sem sal. Esfriar.
• Acrescentar os ovos e misturar bem. Em seguida, adicionar os açúcares e homogeneizar.
• Adicionar o sal, raspas de limão, essência e farinha de trigo. Misturar bem até obter uma massa densa.
• Incorporar as amêndoas e o chocolate branco de pedaços pequenos. Despejar numa assadeira
retangular de 22cm x 33cm e assar a temperatura de 180oC por aproximadamente 30 minutos.
• Deixar esfriar completamente e cortar em quadradinhos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Ganache de limão
• Derreter o chocolate e misturar com o creme de leite até obter um creme homogêneo.
• Quando esfriar adicionar o suco de limão e gelar por 3 horas.
• Confeitar pequenas pitangas sobre cada quadradinho de brownie.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Decoração
• Pesar todos os ingredientes da formulação.
• Derreter o chocolate branco e dividir em 4 tigelas diferentes.
• Tingir cada porção com as cores amarelo, verde, azul e rosa.
• Espalhar camadas finas de cada chocolate sobre uma folha de acetato.
• Cortar com cortador redondo de 3cm de diâmetro antes de endurecer completamente.
• Derreter e tingir o chocolate meio amargo com corante preto e desenhar com um cone
de papel rostos nos círculos.
• Colocar sobre cada pitanga um rostinho.

Porcent. (% Quant. (g)

Chocolate branco
100
400
Creme de leite UHT
16,5
66
Suco de limão
16,5
66
Percentual baseado em chocolate branco Peso Total: 532g

DECORAÇÃO
Ingredientes

Porcent. (% Quant. (g)

Chocolate branco fracionado 100
Chocolate meio
26,6
amargo fracionado
Corante para chocolate preto 1,6
Corante para chocolate azul 1,6
Corante para chocolate verde 1,6
Corante para
1,6
chocolate amarelo
Corante para chocolate rosa 1,6
Percentual baseado em chocolate branco

300
80
5
5
5
5
5
Peso Total: 405g

Informação Nutricional (Porção de 50g)
Quantidade por porção

%VD(*)
11%
9%
4%
24%
33%
VD não
estabelecido
Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g 0%
Sódio 78,1mg
3%
Valor Calórico 228kcal = 958kJ
Carboidratos 25,8g
Proteínas 3g
Gorduras Totais 13,2g
Gorduras saturadas 7,2g
Gorduras trans 0g

(*)% 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.

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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GOURMET/IDPC

PÃO RÚSTICO
DE CACAU COM
INGREDIENTE
ORGÂNICO
RENDIMENTO: 16 unidades com 330g cada
ESPONJA
Ingredientes
Porcent. (% Quant. (g)
Farinha de trigo
800
40
especial orgânica
Água
24
480
Fermento natural (feito
10
200
com ingredientes orgânicos)
Fermento biológico
1
20
instantâneo seco
Percentual baseado no
total de farinha de trigo (2.000g) Peso Total: 1.500g

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
• Pesar e misturar todos os ingredientes da esponja, deixando sob fermentação por 2 horas à 26º C.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
• 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 2 minutos na velocidade lenta (1).
• Adicionar os ovos e a água aos poucos.
• Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
• Misturar por 20 minutos na velocidade rápida (2) ou até um pouco antes de formar o ponto de véu.
• Adicionar as frutas secas e o chocolate em gotas por último.
• 1º fermentação: 26ºC por 1 hora.
• Dividir a massa em partes com 360g cada, para pães com 330g.
• Bolear.
• Deixar descansar por 30 minutos.
• Modelar e cobrir o pão com farinha de arroz ou outro tipo de farinha.
• 2º fermentação (final): por volta de 1 hora e 30 minutos a 26ºC.
• Fornear com vapor em forno de lastro à temperatura de 200ºC por aproximadamente 20 minutos.
Após esse tempo, o forneamento deverá ser de 5 minutos sem vapor para secar o pão.

Porcent. (% Quant. (g)

Farinha de trigo
especial orgânica
Açúcar mascavo orgânico
Manteiga sem sal
Fermento biológico.
Instantâneo seco
Chocolate em pó
Cacau em pó
Ovos
Extrato de vanilla
Café instantâneo
Sal refinado
Leite em pó
Água
Mix de frutas secas (nozes, cas-

60

1.200

25
20

500
400

2
20
12
18
0,2
0,2
1,5
7
12
25

40
400
240
360
4
4
30
140
240
500

tanha do pará, amêndoa, avelã)

Chocolate meio amargo gotas 14
Percentual baseado em farinha de trigo
Peso Bruto da Massa: 5.838g

280
Peso Total: 4.338g

Ou

• Fornear com vapor em forno turbo à temperatura de 170ºC por aproximadamente 20 minutos.
Após esse tempo, o forneamento deverá ser de 5 minutos sem vapor para secar o pão.

Informação Nutricional (Porção de 25g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 100kcal = 42kJ
Carboidratos 13,5g
Proteínas 2,2g
Gorduras Totais 4,4g
Gorduras saturadas 1,9g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 0,7g
Sódio 71,3mg

%VD(*)
5%
5%
3%
8%
9%
VD não
estabelecido
3%
3%

(*)% 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.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

GOURMET/IDPC

ROCAMBOLE
SALGADO
RENDIMENTO: 12 unidades com 1.250g cada
(20 fatias por unidade)

REFORÇO
Ingredientes

Porcent. (%
100
50
15
10
12
2
2

Farinha de trigo
Batata cozida
Manteiga sem sal
Ovos
Açúcar refinado
Sal refinado
Fermento biológico
instantâneo seco
Água

Quant. (g)
500
250
75
50
60
10
10

+-30
+-150
Peso Total: 1.105g

RECHEIO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
• Pesar todos os ingredientes da massa.
• Adicionar a farinha e o fermento na masseira e misturar por 1 minuto em velocidade lenta (1).
• Acrescentar todos os ingredientes secos e misturar por mais 1 minuto em velocidade lenta (1).
• Acrescentar a água aos poucos.
• Misturar por mais 2 minutos em velocidade lenta (1).
• Misturar por aproximadamente 10 minutos em velocidade rápida (2), ou até dar ponto de véu.
• Retirar da masseira e colocar a massa para descansar por aproximadamente 20 minutos.
• Abrir a massa no tamanho desejado.
• Levar ao forno de lastro sem vapor a temperatura de 180ºC por 6 minutos.
• Reservar.

Porcent. (%

Requeijão cremoso
Cenoura ralada
Peito de peru defumado
Queijo prato
Espinafre refolgado

100
100
150
150
150
Peso Total:

Quant. (g)
200
200
300
300
300
1.401g

RECHEIO
Ingredientes
Requeijão cremoso
Batata palha

Porcent. (%
100
100

Quant. (g)
100
100

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Recheio
• Pesar todos os ingredientes do recheio.
• Cortar a massa ao meio para fazer dois rocamboles.
• Refogar o espinafre com cebola e alho a gosto.
• Rechear o rocambole com todos os ingredientes.
• Levar ao forno de lastro a temperatura de 180ºC por aproximadamente 10 minutos.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Cobertura
• Pesar todos os ingredientes da cobertura.
• Espalhar o requeijão em cima do rocambole e passar na batata palha.

Informação Nutricional (Porção de 63g)
Quantidade por porção

%VD(*)

Valor Calórico 149kcal = 626kJ
Carboidratos 15g
Proteínas 6,4g
Gorduras Totais 7,1g
Gorduras saturadas 3,9g
Gorduras trans 0g

7%
5%
9%
13%
18%
VD não
estabelecido
4%
12%

Fibra alimentar 1g
Sódio 281mg

(*)% 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.

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC - Equipe Técnica do
IDPC: Rodrigo Sant’Anna Lopes Chaluppe – Gerente Técnico
Executivo / Engenheiro de Alimentos; Alessandra Pagiato –
Nutricionista; Fabiano Duarte, José de Oliveira e Ricardo Aranda
– Demonstradores Técnicos; e Rodrigo Torres – Demonstrador
Técnico Nível 1. Fotos: Cláudio Lira.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

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

Feito inédito: pela primeira vez na
história da FAIPA, um chefe-de-Estado
e seu chefe de gabinete de ministros
receberam uma comissão tão grande
de representantes na Casa Rosada.

Alexandre Kuyumjian

ASSUNTO PRESIDENCIAL
Federação Argentina da Indústria do Pão se reúne com a presidente Cristina Kirchner
para pedir o fim da clandestinidade no setor da panificação na Argentina.

N

o último dia 23 de maio, uma segunda-feira, uma co-

tinidade da comercialização do produto, que, assim como no

missão da Federação Argentina da Indústria do Pão

Brasil, é também um problema muito sério por lá – e a atualiza-

(FAIPA), formada por cerca de 50 panificadores de

ção do programa “Menos Sal, Mais Vida”, há anos iniciado pela

quase todo país e encabeçada pelo presidente da entidade,

Federação. Aproveitando a oportunidade, a comissão também

Rubén Natalio Salvio, e seu secretário-geral, Hugo Natale, se

apresentou à presidente um pedido de reformulação de subsí-

reuniu na Casa Rosada, na Argentina, com ninguém menos do

dios com o objetivo de reduzir os custos das aposentadorias e

que a presidente Cristina Fernandez de Kirchner e Aníbal Dr.

pensões previdenciárias do pessoal das padarias, o que contri-

Fernández.

buiria para o não fechamento de muitas indústrias do setor na

O encontro foi realizado para atualizar o andamento dos

Argentina.

diversos projetos que foram recentemente apresentados às au-

Em todas estas áreas, inegavelmente, existe um grande

toridades pela FAIPA, entre eles o pedido de sanção de um de-

interesse das autoridades argentinas em buscar soluções con-

creto presidencial que define em todo o país proibição da venda

juntas. E realmente impressiona o grau de compromisso do

de pão fora das padarias – e o subsequente controle da clandes-

governo com o setor panaderil. A chefe-de-Estado demonstrou
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Agro Group

Farinha mais cara: dívidas por falta de
subsídios aos moinhos fez o preço do saco de
50 quilos bater nos 80 pesos argentinos.

POR FALTA DE SUBSÍDIOS, SOBE O PREÇO
DA FARINHA NA ARGENTINA
Mas, apesar do sucesso da reunião realizada pela FAIPA
com a presidente Cristina Kirchner no dia 23 de maio, o clima
de lua de mel entre o governo e o setor de panificação na Argentina continua difícil de se manter. Isso porque o governo
nacional acumula dívidas por falta de subsídios ao setor de
moinhos que superam os 2 bilhões de pesos argentinos. E tal
situação impossibilita a manutenção do preço oficial do pão
naquele país, que é de 2,5 pesos por quilo.
Em consequência disso também, os moinhos estão vendendo parte de sua produção no mercado negro para não fechar suas portas. Segundo o jornal Clarín, o secretário do
Comércio, Guillermo Moreno, não parece ter ferramentas
para garantir que os moinhos continuem vendendo o saco
de 50 quilos de farinha ao preço estabelecido de 47 pesos.
No mercado real, o saco de farinha comum não sai por me-

nos do que 75-80 pesos. É bem verdade que Moreno já tem
parte do dinheiro para amortecer o enorme passivo do governo. Porém, como esses recursos ainda não são suficientes para quitar a dívida, pretende reconhecer 40% da dívida
com cada moinho.

conhecer com muita precisão os trabalhos levados adiante

ser criticados por isso. Mas isso não importa e vamos continuar

pela FAIPA, e até se permitiu fazer uma brincadeira, dizendo

a fazê-lo, porque temos muito claro o caminho que temos a

que para ela, pessoalmente, a diminuição do sal no pão vem a

seguir”, disse durante o encontro.

calhar, porque tem alguns “probleminhas” com ele. Kirchner

Num ponto da reunião, Fernández dirigiu-se à presidente

ainda mostrou conhecer bem o assunto quando mencionou a

Cristina Kirchner e disse que ele e sua equipe iriam continuar

quantidade exata que um saco de farinha deve conter e deta-

fazendo todo o possível para acompanhar as solicitações dos

lhou dados do programa “Menos Sal, Mais Vida”.

panificadores e erradicar de vez a clandestinidade. “Sabemos

Complementarmente, agradeceu em seu nome e do Gabi-

que todos aqueles que vendem o pão mais barato, além de

nete de Ministros da Argentina a colaboração dos panificadores

provocar danos à saúde da população, não pagam impostos e

para levar adiante os programas em prol da saúde da popu-

muitas outras coisas. E não podemos permitir essa situação”,

lação argentina. Aliás, até se permitiu mais uma brincadeira,

pontuou, categórico, com a concordância da presidente.

perguntando “Como é que o Manzur não está aqui?”, em clara

Esse importante encontro na casa do governo, sem dúvida

alusão ao ministro da Saúde Juan Manzur, que não estava pre-

alguma, constituiu um feito inédito na história da Federação

sente na reunião.

Argentina da Indústria do Pão, não só pelo tom de cordialidade

O Chefe de Gabinete, Aníbal Fernández – que se referiu a

que permeou a reunião, como também pelo fato de que, pela

Salvio como seu “padeiro pessoal de toda a vida” – afirmou que

primeira vez na história da FAIPA, um chefe-de-Estado e seu

o governo estava plenamente consciente da atividade da Fede-

chefe de gabinete de ministros – em outras palavras, a elite do

ração, e que tanto ele quanto Guillermo Moreno, secretário de

Poder Executivo da nação – receberam uma comissão com a

Comércio da Argentina, sabem perfeitamente o que têm que

magnitude daquela que esteve presente à Casa Rosada no dia

fazer. “E se, às vezes, somos taxados de ‘maus’, é porque para

23 de maio, e demonstraram tanto interesse pela atividade pa-

defender as políticas públicas temos que fazer cara de maus e

naderil na Argentina.
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NUTRIÇÃO

GESTÃO DA
INFORMAÇÃO EM
ESTABELECIMENTOS
COMERCIAIS
O nível de maturidade do setor de TI de uma empresa ajuda a definir como ela está lidando com seus
recursos tecnológicos, facilitando assim a identificação de seu estágio atual e o seu estágio pretendido.

G

Iva Villi

estão da Tecnologia da Informação é o conjunto de atividades
e projetos criados com recursos de computação ou não objetivando alinhar a TI (Tecnologia da informação) às estratégias
do negócio. Até pouco tempo atrás, os recursos computacionais eram
utilizados como apoio às tarefas executadas, e funcionavam de forma
marginal às estratégias corporativas, No entanto, a forte concorrência empresarial – causada, principalmente, pela globalização, obrigou
as organizações a se adequarem às grandes mudanças econômicas
e sociais, tendo que lidar com a tomada de decisões rápidas e mais
confiáveis. Nesse contexto, a tecnologia da informação passou a ser

Olhar digital: a gestão da informação e a sua inserção na
estratégia empresarial são fatores-chave na criação de valor
agregado e das vantagens competitivas para a organização.
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NUTRIÇÃO
vista como oportunidade de negócio, se transformando num valioso
recurso estratégico, devendo assim ser gerida de forma adequada trabalhando sempre alinhada com os objetivos da empresa.
Nas corporações modernas, a informação é tratada como um patrimônio, podendo determinar a continuidade ou fim das atividades de
uma empresa. Cada uma delas deve adequar a gestão da informação de
acordo com as suas necessidades específicas.
Com o avanço tecnológico dos computadores e das telecomunicações, tornou-se possível o gerenciamento de enormes quantidades de
informações, determinando um novo perfil de produtos e serviços provocando mudanças de comportamento das sociedades. As empresas e
os profissionais que fizerem melhor uso da tecnologia da informação
terão maiores chances de permanecer e progredir no mercado.
Chamam-se de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação
(NTICs) as tecnologias e métodos para comunicar surgidas no contexto da Revolução Informacional, “Revolução Telemática” ou “Terceira
Revolução Industrial”, desenvolvidas gradativamente desde a segunda
metade da década de 1970 e, principalmente, nos anos 1990. A imensa
maioria delas se caracteriza por agilizar, horizontalizar e tornar menos
palpável (fisicamente manipulável) o conteúdo da comunicação, por
meio da digitalização e da comunicação em redes (mediada ou não por
computadores) para a captação, transmissão e distribuição das informações (texto, imagem estática, vídeo e som).
Considera-se que o advento dessas novas tecnologias (e a forma
como foram utilizadas por governos, empresas, indivíduos e setores sociais) possibilitou o surgimento da "sociedade da informação". Alguns
estudiosos já falam de sociedade do conhecimento para destacar o valor
do capital humano na sociedade estruturada em redes telemáticas.

INTERATIVIDADE
De modo geral as novas tecnologias estão associadas à interatividade e a
quebra com o modelo comunicacional “um-todos”, em que a informação
é transmitida de modo unidirecional, adotando o modelo “todos-todos”,
em que aqueles que integram redes de conexão operacionalizadas por
meio das NTIC fazem parte do envio e do recebimento das informações.
Assim, muitas tecnologias são questionadas quanto a sua inclusão no
conceito de novas tecnologias da informação e comunicação, ou meramente novos modelos de antigas tecnologias.
As novas tecnologias, relacionadas a uma revolução informacional,
oferecem uma infraestrutra comunicacional que permite a interação
em rede de seus integrantes. Numa rede, no entanto, geralmente são
descartados modelos em que haja uma produção unilateral das informações, que serão somente repassadas aos outros terminais de acesso.
Esse modelo é considerado reativo e não interativo e aparece mesmo na
internet, disponibilizados pelos conhecidos portais e agências midiáticas que oferecem suas informações e serviços tão somente nesse canal.

AS NOVAS TECNOLOGIAS E A COMUNICAÇÃO
É difícil prever o impacto que todo esse arsenal de informações terá nas
empresas a partir de agora, embora já se possam antever alguns contornos, como maior facilidade e rapidez de acesso à informação e melhor
coordenação de colaboradores dispersos geograficamente, como, por
exemplo, integração e automatização dos processos de negócio a montante (fornecedores) e a jusante (clientes), incremento da possibilidade
de participação dos colaboradores nas atividades de gestão dos seus superiores hierárquicos, entre outras.
As novas tecnologias parecem favorecer a tendência para as empresas terem fronteiras cada vez menos demarcadas em relação ao seu
meio ambiente, a trabalharem cada vez mais “em rede” com outras
companhias e, dentro delas, os seus colaboradores também trabalharem
cada vez mais conectados.
As novas tecnologias de comunicação levam a educação a um novo
patamar. Essa dimensão permite encontrar uma lógica dentro do caos
de informações que muitas vezes possuímos, bem como organizar
numa síntese coerente das informações dentro de uma área de conhecimento. Em outras palavras, promover agilidade na questão de domínio
do raciocínio lógico em grandes empresas com informações importantes
para o seu próprio crescimento.

62

:::

IP&C 777

:::

Ago/Set 2011

NÍVEIS DE GERENCIAMENTO
A área de TI vista como estratégia de negócio pela maioria das corporações, é exigida cada vez mais na entrega de serviços de qualidade.
Existem várias formas de medir a o grau de maturidade da área de TI
por meio de recomendações do Information Technology Infrastructure
Library ITIL ou Balanced Scorecard BSC. A ITIL, por exemplo, classifica o
gerenciamento da Tecnologia da Informação de uma empresa em cinco
níveis sucessivos, que são:

NÍVEL 0 – Caótico: Neste nível a TI tenta sobreviver às demandas
diárias da organização. (Base de dados não unificada, várias centrais de
atendimento tentando atender a uma demanda maior que sua capacidade).

NÍVEL 1 – Reativo: Neste nível a empresa apresenta certo grau de organização, visando à redução de problemas, já apresentando padrões e
bases de dados unificadas. No entanto, ainda age de forma reativa, sem
nenhuma preocupação com o que pode vir a acontecer futuramente.

NÍVEL 2 – Proativo: Este nível é considerado bastante satisfatório
para a grande maioria das empresas e é alcançado quando o setor é
capaz de controlar completamente os seus sistemas e equipamentos
(com registros detalhados e atualizações sofridas), quanto às alterações
(histórico de troca de equipamentos de hardware e software). Quando a
empresa se encontra nesse nível, é capaz de planejar e prever possíveis
falhas, elevando significativamente a disponibilidade de seus sistemas.
NÍVEL 3 – Serviços: É o nível mínimo para as empresas do ramo financeiro e de telecomunicações, pois esses setores são altamente dependentes dos sistemas de informática. Ela se caracteriza por exigir o
completo e detalhado planejamento de capacidade dos recursos de acordo com o crescimento da empresa, podendo a área de TI comprometerse junto a seus usuários com Níveis de Serviço SLA (Service Level Agreement) contratados entre eles.

NÍVEL 4 – Valor: O nível 4 é identificado quando o setor de TI de
uma empresa está efetivamente a serviço das estratégias de negócio
da organização, e é capaz não só de entregar serviços de alta qualidade
como também de ajudá-la a conseguir melhorar a qualidade dos serviços prestados aos clientes, oferecendo, ainda, recursos tecnológicos para
aproveitar oportunidades de negócio.

BASE DO PLANEJAMENTO
Vale lembrar que o nível de maturidade do setor de TI de uma empresa
não é fator central para o planejamento estratégico, mas ajuda a definir
como ela está lidando com seus recursos tecnológicos, facilitando assim
a identificação de seu estágio atual e o seu estágio pretendido.
Essas ferramentas e recursos facilitam a comunicação e o atendimento ao cliente, relação com os fornecedores, sistema de distribuição
e controle de gastos, custos e qualidade. Além disso, podem auxiliar nas
atribuições da equipe desde o recebimento da matéria-prima até as atividades gerencias junto à consultoria nutricional.
Portanto, com essa mudança de comportamento existe a necessidade de o comércio varejista se adaptar a essas ferramentas, avaliando a
utilização de sistemas que controlem o estoque, caixa, balanças e rotulagem dos produtos, controles internos que hoje são exigidos na legislação, e, ainda, ressaltando a importância de todos os setores analisarem
o significado dessa gestão.
A gestão da informação e a sua inserção na estratégia empresarial
são fatores-chave na criação de valor agregado e das vantagens competitivas para a organização (Laudon e Laudon 2004).

*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).
Referências Bibliográficas: FOINA, Paulo Rogério. Tecnologia de Informação:
Planejamento e Gestão. São Paulo: Atlas, 2009 2ª. Ed. 2. / LAUDON. K. C, LAUDON
J. P (2004) - Sistemas de Informação com Internet – 4ª. Edição, São Paulo – Editora
JC / CORREA H.L, GIANESI. I.G.N, CAON, M (2001) – Planejamento, Programação e
Controle da Produção. 4ª. Edição, São Paulo – Editora Atlas.

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

Oxbow

Troca de equipamentos antigos e eficiência
energética: atualmente os fornos são responsáveis
por 70% do consumo nas padarias.

PANIFICAÇÃO BRASILEIRA
FOCA MAIOR COMPETITIVIDADE
As padarias vêm adquirindo perto de 25 mil máquinas por ano, melhorando as
áreas de fabricação dos pães e outros produtos.

O

crescimento do setor de panificação e confeitaria re-

da Indústria da Panificação e Confeitaria (ABIP) está articulan-

flete a evolução do setor, mas deixa no ar a sensação

do com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Em-

de que poderia ser melhor, se as empresas fossem

presas (Sebrae) um convênio de cooperação, com o objetivo de

mais bem estruturadas. Nesse sentido, a Associação Brasileira

desenvolver ações que tornem as padarias mais competitivas,

Ago/Set 2011

:::

IP&C 777

:::

63

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

potencializando oportunidades de negócio e fazendo com que

tos (Abimaq), Inmetro e apoio do Sebrae, visam à fomatação

elas consigam, por exemplo, absorver a demanda reprimida

de um programa de eficiência energética para os fornos, que

por postos de trabalho.

atualmente, são responsáveis por 70% do consumo nas pada-

Com o crescimento registrado em 2010, foram abertos

rias. As padarias brasileiras consomem cerca de 5,3 bilhões

cerca de 50 mil postos de trabalho, contudo, apenas a me-

de kWh/ano com energia elétrica. O gasto médio mensal

tade delas foi preenchida, deixando 25 mil vagas em aberto,

de uma padaria de médio porte é próximo a R$ 7 mil (ABIP,

devido, por exemplo, à pouca qualificação da mão de obra

2008). Uma racionalização desse consumo certamente traria

existente. Ainda assim, as padarias e confeitarias empregam

ganhos tanto em lucratividade quanto em termos ambien-

em torno de 760 mil pessoas de forma direta. Dessa forma,

tais.

o convênio pretende atuar de forma estruturante, buscando reunir parceiros de diferentes áreas afins da Panificação

AMPLIAÇÃO DO PARQUE

e Confeitaria, numa ação conjunta que resulte numa rede

Contudo, essas intervenções no maquinário farão com

de relações forte, cujo resultado seja padarias e confeitarias

que as padarias necessitem de apoio para a aquisição de má-

orientadas num foco gerencial e de expansão.

quinas compatíveis com o novo padrão normalizado. Mesmo
com todo esse crescimento, o setor ainda não conseguiria

AÇÕES PRÁTICAS

sozinho repor todo seu parque industrial. Principalmente se

Uma das ações palpáveis ao setor diz respeito a interven-

levarmos em conta que 96,3% das padarias e confeitarias se

ções que levem à redução do número de empresas informais,

enquadram no perfil de micro e pequenas, que demandam

em todo o País. Hoje, cerca de 20% das 63 mil empresas de

linhas de acesso a crédito.

panificação e confeitaria não possuem registro formal. As

O convênio proposto pela ABIP ao Sebrae irá promover

regiões Norte e Nordeste concentram a maior parte dos in-

ações direcionadas justamente a essas demandas do setor,

formais. Reduzir este índice também é uma maneira de se

como a disseminação de conhecimentos e ações para redu-

ampliar a empregabilidade do setor.

ção da informalidade no setor. Também serão contempladas

Paralelamente, o crescimento registrado pelas padarias

negociações com entidades financeiras para se viabilizar cré-

pode ser medido também pelo aumento do número de má-

dito para padarias adquirirem os equipamentos que vierem a

quinas adquiridas. Números da Associação Brasileira das

ser fabricados segundo as novas normas.

Indústrias de Equipamentos para Panificação, Biscoitos e

Falando em normalização, Sebrae e ABIP acompanham,

Massas Alimentícias (ABIEPAN) indicam que as padarias vêm

desde o início, os trabalhos de elaboração das normas técni-

adquirindo perto de 25 mil máquinas por ano, melhorando as

cas, que acontecem há três anos. Nesse período, foram pu-

áreas de fabricação dos pães e outros produtos.

blicadas normas para batedeiras, amassadeiras e cilindros.

Contudo, fabricantes de equipamentos e padarias enfren-

Essa atuação conjunta fez parte de um primeiro convênio

tam dilemas sobre normalização dessas máquinas. Comitês

entre as duas entidades, que permitiu ao setor ampliar sua

de estudo dentro da ABNT têm promovido a edição de nor-

rede de relacionamentos, e promover projetos do Sebrae em

mas técnicas para fabricação de batedeiras, amassadeiras e

parcerias com o setor de panificação e confeitaria em 20 es-

outras máquinas. E articulações com a própria ABNT, ABIP,

tados, com mais de 30 projetos, que ajudaram o setor a ala-

Associação Brasileira da Indústria e Máquinas e Equipamen-

vancar os índices de crescimento dos últimos anos.
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mais bem estruturadas. Nesse sentido, a Associação Brasileira

JURÍDICO CÍVEL

NOVA LEI PROCESSUAL PENAL
E SEU REFLEXO NOS CRIMES
CONTRA A SAÚDE PÚBLICA
Por Dr. Marco A. Iamnhuk*

Dez anos e algumas polêmicas depois, as alterações trazidas pela Lei 12.403/2011 entraram em vigor
no dia 4 de julho, e são parte de um esforço de atualização do processo penal brasileiro, que inclui
ainda uma proposta do novo Código de Processo Penal.
trabalhar com as alterações trazidas pela Lei 12.403, e que

novo código de processo penal aguarda, desde dezem-

trouxe alguns reflexos para o setor de panificação.

bro, votação na Câmara dos Deputados, que pode alterar

novamente o texto trazido pela Lei 12.403.
Enquanto o novo código não entra em vigor, devemos

Dispõe o inciso IX do artigo 7º da Lei 8.137/90 que constitui crime contra as relações de consumo “vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma,

ANUNCIE AQUI E FALE

RETORNO GARANTINDO PARA
AS VENDAS DE SUA EMPRESA
DIA DAS MÃES

OS
CIO
GÓ
GÓCI
NE
NEEG
a
arra
a
pa
VOS
VO
op
OV
O
NO
N
sso
pass
ia
ria
sso a
d ria
pada
O pa
u a
r um
onta
mo

O perfil da nova
consumidora
brasileira
surpreende

DIRETAMENTE COM 64 MIL
CONSUMIDORES DE SEUS
PRODUTOS E SERVIÇOS!!!

PUBLICAÇÃO
OFICIAL

A N O 75 – N º 774
– F E V / M A R 2011

T
ISTA
IS

ANO

3
N º 77
74 –

ÇÃO
LICA
PUB
IAL
OFIC

Z
– DE

/JAN

0
20 10

REFRIGERAÇÃO

EV et
o,,
o
ENTRlliiinno
Netto
u
ul no ICAB
o Urrsssu a ABI
B
liiio
úlllio
tú
da
Geettú
te d
ntte
n
deeen
d
pr
prreeesssiiid

Porque planejá-la
é tão
importante para
o seu pdv

ICE áp
o::
io
RVIC
pio
ápi
dá
arrd
D SE a de
veell
de ca
sáve
GEO
FOO nnh
nssá
en
en
ar
ariiaMAR
KETI
pe
p
ha
h
NG
dissp
di

g Ele ajuda
nd
a in
Enge
nta
você a abrir a
ent
men
ferram
padaria certa, no
lugar certo

Ligue para a gente no (11) 3159-4223, ou envie
Ago/Set 2011 ::: IP&C 777 :::

CH
COLApara
TE o endereço ipc@sevenbr.com.br.
umO
e-mail

65

IP&C Shopping

J

á aprovado no Senado, o projeto de Lei que institui o

JURÍDICO CÍVEL

Márcio Távora

Pão fresquinho: a entrega
mercadorias sempre em
condições próprias ao consumo é
uma obrigação do panificador e
um direito do consumidor.

entregar matéria-prima ou mercadoria, em condições impró-

te delito, podendo a autoridade policial arbitrar fiança, sendo

prias ao consumo”.

o comerciante solto mediante o pagamento da mesma, res-

A pena prevista para tal delito é de 02 a 05 anos de deten-

pondendo posteriormente eventual ação penal.

ção ou multa, podendo haver redução da pena em 1/3 e da

Com as alterações trazidas pela Lei 12.403/2011, que alte-

multa em uma quinta parte, na hipótese do crime ser culpo-

rou diversos artigos do Código de Processo Penal relativos à

so, ou seja, sem intenção.

prisão processual, fiança, liberdade provisória e outras me-

Por ser o crime contra as relações de consumo apenado

didas cautelares, a autoridade policial perdeu o poder de ar-

com detenção de 02 a 05 anos, até o dia 03 de julho próximo

bitrar a fiança nos casos em que a pena máxima exceder a

passado, antes da entrada em vigor da Lei 12.403/2011, o co-

04 (quatro) anos.

merciante flagrado vendendo produto impróprio ou mesmo

Como nos crimes contra as relações de consumo a pena

tendo em depósito referidos produtos, era preso em flagran-

máxima é de 05 (cinco) anos, a autoridade policial não pode
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mais fixar a fiança, devendo a mesma ser requerida ao Juiz.
Ocorre que, o Juiz ao receber o pedido de fixação da fiança

nos casos da espécie, evitando encarcerar quem não precisa
ser encarcerado.

e expedição de alvará de soltura, terá o prazo de 48 (quarenta

Portanto, temos que o enquadramento da conduta na

e oito) horas para analisar o pedido. Enquanto não for fixada

modalidade culposa impõe uma redução de 1/3 (um terço) na

a fiança pelo Juiz o comerciante permanecerá detido, sendo

pena, fato que fixa a própria pena máxima em 3 (três) anos

encaminhando ao Centro de Detenção Provisório.

e 4 (quatro) meses de detenção, ou seja, em limite aquém do

Desta forma, pela legislação ora em vigor, a venda de

máximo previsto na lei nova para concessão de fiança pela

mercadoria imprópria ao consumo, vencida, por exemplo,

autoridade policial, o que, por si só, vale como argumento

sujeitará sócios, gerentes ou mesmo funcionários de estabe-

autônomo e suficiente para fundamentar e legitimar a deci-

lecimentos comerciais a permanecerem presos até que sua

são da autoridade policial.

fiança seja fixada pelo Juiz, cujo valor será fixado entre 10
(dez) e 200 (duzentos) salários mínimos.

A lei nova, sem dúvida, ao alargar a atribuição da autoridade policial para conceder fiança também em alguns crimes apenados com reclusão, emprestou maior e merecido

Tal situação trouxe muitas criticas as alterações, pois

prestígio a essa importante figura que preside aos atos de

se a intenção da Lei 12.403/2011 foi a de aliviar a popula-

polícia judiciária. Nesse diapasão, soaria insólito se esse

ção carcerária deixando de recolher à prisão pessoas que não

“alargamento” fosse, de forma contraditória, restringido pela

apresentam periculosidade, entretanto, para os casos de cri-

supressão de parcela de poder que antes já detinha, tudo a

mes contra as relações de consumo previstos na 8.137/90, a

indicar, realmente, como escrito no início, que o legislador,

Lei 12.403/2011 se apresenta desproporcional e sem razão,

com certeza, não atinou para esse detalhe e criou um verda-

podendo-se, assim, afirmar ter ocorrido autentico desvio de

deiro contrassenso.

finalidade da Lei.

Diante de tais fundamentos, acreditamos que a autorida-

Ora, se o legislador alargou a competência da autoridade

de policial, no exercício de seu poder discricionário, dentro

policial para poder afiançar crimes apenados até com reclu-

de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, detém fun-

são, aliviando a população carcerária, deixou de fora crimes

damento suficiente para arbitrar e conceder fiança a quem

apenados com detenção, como os crimes contra as relações

vier a ser autuado pelo crime contras as relações de consumo

de consumo, até então afiançados pela autoridade policial e

na modalidade culposa.

considerados crimes de pequeno potencial ofensivo.

Como podemos observar, não nos faltam argumentos

A desproporcionalidade da Lei 12.403/2011 se demonstra

para justificar a fixação de fiança pela autoridade policial,

ainda mais evidente em razão da pena alternativa de multa

nas situações em que restar caracterizado a culpa do comer-

prevista no artigo 7º da Lei 8.137/90, cuja natureza meramen-

ciante e não o dolo, aplicando-se, assim, a redução de 1/3 da

te pecuniária jamais justificaria um encarceramento, ainda

pena, passando a mesma para 03 anos e 04 meses, ou seja,

que breve, mas não menos perverso.

inferior aos 04 anos previstos na Lei 12.403/2011, e neste caso

Ou seja, se há a previsão (ainda que alternativa) de multa

arbitrar a fiança entre 01 e 100 salários mínimos.

como pena única, temos que a Lei processual autoriza, em
favor do réu a suspensão condicional do processo e, portanto, com maior razão (justamente como medida de política
criminal que inspirou a alteração da norma processual pe-

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

nal), entendemos que poderá a culta autoridade policial, mediante despacho fundamentado, continuar arbitrando fiança
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CONEXÃO FIESP

StockFree

Avanço bem-vindo: a Fiesp
apoia a iniciativa da Eireli por
ter inegável alcance social e
vantagens econômicas, jurídicas e administrativas.

LEI QUE CRIA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA É SANCIONADA
Fiesp apoia medida que irá garantir segurança jurídica ao empreendedor.
presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei nº 12.441

A

País. Ou seja, embora em São Paulo o salário mínimo seja su-

– publicada no dia 12 de julho no Diário Oficial da

perior ao praticado na esfera nacional, para todos os efeitos,

União –, que cria a figura da Empresa Individual de

o capital social não poderá ser inferior a esse valor.

Responsabilidade Limitada (Eireli). Esta Lei altera a anterior, de

Um dos avanços é que os bens pessoais não serão mais

nº 10.406, que em 2002 instituiu o novo Código Civil, e deverá

comprometidos em função das dívidas contraídas pelo em-

entrar em vigor partir de janeiro do ano que vem.

preendedor individual. Essa nova modalidade deverá incen-

A nova medida representa um avanço no trato do Direi-

tivar a formação de mais empresas.

to Empresarial, proporcionando segurança aos empresários

No entendimento da Fiesp, a medida garante a segurança

honestos para que este se sinta incentivado a investir na ini-

jurídica necessária ao empreendedor para que este desen-

ciativa privada, beneficiando com isso toda a coletividade,

volva sua atividade profissional com autonomia, liberdade e

seja por meio da geração de novos postos de trabalho, seja

limitação da responsabilidade patrimonial.

por meio da geração de impostos, da colocação de novos pro-

Outro ganho é a inibição da formação de sociedades fic-

dutos no mercado de consumo ou mesmo para atrair investi-

tícias. A legislação atual torna mais complexa o exame dos

mentos externos ao País, entre outras vantagens.

atos constitutivos por parte das Juntas Comerciais.

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp)

Assim, a Fiesp manifesta-se favoravelmente à Empresa

apoia a iniciativa por ter inegável alcance social e vantagens

Individual de Responsabilidade Limitada, que incentiva a

econômicas, jurídicas e administrativas. A empresa indivi-

formalização, trazendo segurança jurídica e possibilitando o

dual poderá ser constituída por um único titular com capital

avanço do empreendedorismo no País.

mínimo de cem vezes o salário mínimo vigente (R$ 54.500) no
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I P & C I N T E R N AT I O N A L
FIESP HONORS FORMER PRESIDENT LULA
José Antero Pereira, president of Sindipan/Aipan-SP attended the
invitation Paulo Skaf, president of the Federation of Industries of Sao
Paulo State, and attended the dinner organized by the Fiesp to honor
former President Luiz Inacio Lula da Silva, on July 18th. The event
was held as a recognition of the entity to the achievements of his
government. About 200 businessmen from various sectors, as well as
the entire board of Fiesp, attended the meeting. This was the first visit
by Lula to Fiesp after leaving the presidency. During the eight years of
his term, Lula participated in 13 events at Fiesp. During this period, the
former president of Skaf received the Order of Industrial Merit of São
Paulo. Also in the headquarters, Lula officially received numerous heads
of state, transforming the office at Avenida Paulista his office in the city.
FIESP RINDE HOMENAJE AL EX PRESIDENTE LULA
José Antero Pereira, presidente de Sindipan/Aipan-SP aceptó la
invitación de Paulo Skaf, presidente de la Federación de Industrias del
Estado de Sao Paulo, y asistió a la cena organizada por la Fiesp en
honor al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 18 de julio. El evento
se realizó como un reconocimiento de la entidad a los logros de su
gobierno. Cerca de 200 empresarios de diversos sectores, así como
toda la junta de la Fiesp, asistió a la reunión. Esta fue la primera visita de
Lula a la Fiesp después de dejar la presidencia. Durante los ocho años
de su mandato, Lula participó en 13 eventos en la Fiesp. Durante este
período, el ex presidente de Skaf recibió la Orden del Mérito Industrial
de São Paulo. También en la sede, Lula recibió oficialmente numerosos
jefes de Estado, la transformación de la oficina en la Avenida Paulista
su oficina en la ciudad.
ANVISA SIGNS AGREEMENT TO REDUCE SALT CONTENT IN FOODS
After Anvisa, the national health surveillance of the Ministry of Health
of Brazil, found, in November of 2010, high levels of sodium in various
foods such as instant noodles, french fries and light/diet soft drinks
based in cola, the concern for the health of the Brazilian consumer has
increased. For this reason, after several meetings with representatives
of industry bodies - including the Sindipan/Aipan-SP - the Ministry of
Health, along with the food industry, decided to make an agreement
to reduce the high sodium content in foods that are harmful to health,
causing heart and vascular diseases, among others. The agreement
aims to reduce the sodium content in 16 categories of processed foods
such as instant pasta, bread and rolls up to 2012, and further intensify
the reduction in the next two years. For the French bread the goal is the
fall of 10% sodium, limiting it to 1.9g by 2016
ANVISA FIRMA ACUERDO PARA REDUCIR EL CONTENIDO DE SAL EN LOS ALIMENTOS
Después de la Anvisa, la vigilancia de la salud nacional del Ministerio
de Salud de Brasil, en noviembre de 2010, encontró altos niveles de
sodio en varios alimentos, como fideos instantáneos, papas fritas y
sodas light/diet basadas en cola dieta, la preocupación por la salud
del consumidor brasileño se ha incrementado. Por esta razón, después
de varias reuniones con representantes de organismos de la industria
- incluyendo la Sindipan/Aipan SP - el Ministerio de Salud, junto con
la industria alimentaria, decidió hacer un acuerdo para reducir el alto
contenido de sodio en los alimentos que son perjudiciales para la
salud, causando enfermedades del corazón y vasculares, entre otros.
El acuerdo tiene como objetivo reducir el contenido de sodio en 16
categorías de alimentos procesados, como pastas instantáneas, panes
y rollos hasta 2012, e intensificar la reducción en los próximos dos años.
Porque el pan francés, el objetivo es la caída del 10% de sodio, lo que
limita a 1,9g para el año 2016.
OFFICIAL LAUNCH OF EUROPAIN IS PERFORMED IN SINDIPAN/AIPAN-SP
It was held on July 21st at the headquarters of Sindipan/Aipan-SP, the
official launch of the Hall Europain 2012, with the special presentation
of the event with the presence of Marie Odile Fondeur, director of the
event, and Serge Valadares vice president of the Export Association of
Manufacturers of Equipment for French Bakery Patisserie, which owns
the hall Europain (EKIP). The next edition of Europain - that is a fair
partner of FIPAN - happens between the 3rd and 7th March, at the

Pavilion Paris - Nord Villepinte, in the French capital, with the participation
of 1,000 exhibitors and the expected visit of 85,000 professionals sector.
"In a context of changing consumption patterns both in restaurants
and bakeries, the search for new ideas and sense of innovation are
the keys to success. To carry out its activities and meet the needs of
business development, professional bakers have to constantly rethink
the equipment, the environment of its bakeries and its product offerings
and services. And Europain fits perfectly to this demand for innovation,
helping decision makers to make changes in their business safely, given
the changing market ", points out Marie Odile.
LANZAMIENTO OFICIAL DE EUROPAIN SE REALIZA EM SINDIPAN/AIPAN-SP
Se llevó a cabo el 21 de julio en la sede de Sindipan/Aipan-SP, el
lanzamiento oficial del Salón Europain 2012, con la presentación
especial del evento hecha por Marie Odile Fondeur, director del evento,
y Valadares Serge vicepresidente de la Asociación de Exportadores de
Fabricantes de Equipos para Panadería Pastelería francesa, propietaria
de la sala de Europain (EKIP). La próxima edición de Europain - que es
un socio justo FIPAN - ocurre entre los días 3 y 7 de marzo, en el Pabellón
de París - Nord Villepinte, en la capital francesa, con la participación de
1.000 expositores y espera la visita de 85.000 profesionales sector. "En
un contexto de cambio de los patrones de consumo en restaurantes y
panaderías, la búsqueda de nuevas ideas y el sentido de la innovación
son las claves del éxito. Para llevar a cabo sus actividades y satisfacer
las necesidades de desarrollo de negocios, los panaderos profesionales
tienen que repensar constantemente el equipo, el medio ambiente de
sus panaderías y su oferta de productos y servicios. Europain y se
ajusta perfectamente a esta demanda de innovación, ayudando a los
tomadores de decisiones para hacer cambios en sus negocios de forma
segura, teniendo en cuenta los cambios del mercado ", señala Marie
Odile.
WHEAT CROP SHOULD MOVE UP TO 15%
The high demand for producers of wheat seeds by “gauchos” in the
last weeks reinforces the expectations of a positive yield in Rio Grande
do Sul. Entities connected with agriculture calculate acreage increased
to 950 thousand hectares, an increase of 15% on 844 hectares in the
previous harvest. “Farmers have started planting and are optimistic
about the season due to the reduction in area in Paraná, where there has
been migration to the winter maize, from the perspective of liquidity and
market the advantages presented by the type wheat bread, best for the
production of flour”, says Hamilton Jardim, coordinator of the Committee
on the Wheat Farsul. Planting began in May. The harvest takes place
between October and December. The cost of disbursement at this point
is between R $ 850.00 and $ 950.00 per hectare value that should be
compensated before the minimum price set by the federal government
of R $ 477.00 per ton of grain. The market will be at the mercy of low
government stocks and international buyers, enabling a good demand
in and outside the country.
COSECHA DE TRIGO DEBERÍA SUBIR AL 15%
La gran demanda de los productores de semillas de trigo por los
gauchos en las últimas semanas refuerza las expectativas de un
rendimiento positivo en Rio Grande do Sul. Entidades relacionadas
con la agricultura calcular superficie mayor a 950 mil hectáreas, un
aumento del 15% sobre 844 hectáreas en la cosecha anterior. “Los
agricultores han comenzado a plantar y se muestran optimistas sobre
la temporada debido a la reducción en el área de Paraná, donde ha
habido una migración al maíz de invierno, desde el punto de vista de
la liquidez del mercado y las ventajas que presenta el tipo de pan de
trigo, más adecuado para la producción de harina”, dice Hamilton
Jardim, coordinador del Comité para la FARSUL trigo. La plantación
comenzó en mayo. La cosecha se realiza entre octubre y diciembre.
El costo de desembolso en este momento es entre R $ 850,00 y $
950,00 por hectárea, valor que deben ser compensados antes de que
el precio mínimo establecido por el gobierno federal de R $ 477,00
por tonelada de grano. El mercado estará a merced de las existencias
gubernamentales de baja y los compradores internacionales, lo que
permite una buena demanda dentro y fuera del país.
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SERVIÇOS

A IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO
NO MARKETING DA PADARIA
O Sebrae-SP é um grande parceiro do Sindipan/Aipan-SP. Recentemente, as
entidades convidaram o consultor de Marketing do órgão, Wlamir Bello, para
realizar uma palestra dando dicas sobre como superar as dificuldades no setor
de panificação e ampliar os negócios. E nela ele deu foco especial à questão
do atendimento.
“A equação do desenvolvimento e apuração de bons resultados, na área de
atendimento ao cliente, representa despesas para sua empresa? Preste atenção
para esta informação: estatísticas estimam que, se uma empresa gasta de 2% a
5% de sua folha de pagamento anual com treinamento de funcionários, ela terá
cerca de 10% de aumento no lucro bruto. Além disso, empresas com alto nível
de serviço a clientes, e uma base de clientes leais, podem cobrar até 10% mais
que seus concorrentes. Numa soma simples, se você treinar seus funcionários
para fornecer melhor atendimento aos clientes, seu lucro bruto pode aumentar
em 20%”, pondera o especialista.
Contudo, segundo ele, não basta treinar seus funcionários para a excelência
no atendimento para gerar mais lucros para a padaria. “O desafio é justamente
esse: sempre tornar o cliente o foco das estratégias de sua empresa. A
recomendação é ser uma empresa orientada ao cliente. Na dinâmica da
economia atual, empresas, em todos os ramos de atividades, buscam caminhos
para aumentar a satisfação dos clientes”, explica Wlamir.
Vender visando a atender às expectativas de seus clientes, deve ser o norte
da bússola de qualquer negócio no varejo. Esse conceito já foi muito explorado
e, se não é praticado por sua empresa, tenha certeza, sua empresa está
ultrapassada. A ordem agora é exceder as expectativas dos clientes. Por isso, é
fundamental saber quem é o seu cliente e conhecer muito bem quais são suas
necessidades, desejos e expectativas.
Independentemente do porte da empresa, a primeira dica do consultor do
Sebrae-SP para os associados do Sindipan/Aipan-SP é, antes de tudo, criar um
banco de dados dos clientes e mantê-lo sempre atualizado. O segundo passo
é estabelecer um relacionamento, ou seja, cuidar de seus clientes. Como em
qualquer relacionamento, se você cuidar deles, o resultado será a lealdade e
fidelidade. “Mas, para isso, a empresa deve estar totalmente envolvida, desde
o proprietário, passando pelos gerentes até chegar nos demais funcionários”,
ensina Wlamir Bello.

SERVIÇO:
Sebrae-SP
SAC: 0800 570 0800
Site: www.sebraesp.com.br

IDPC – AGENDA DE CURSOS 2010/2011
AGOSTO
Doces Finos

9h às 12h

01/08 a 05/08

Pães Orgânicos

14h30 às 18h

01/08 a 05/08

Básico de Panificação

14h30 às 18h

01/08 a 14/09

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

01/08 a 12/08

Pães de Fibras / Funcionais

9h às 12h

08/08 a 12/08

Cardápio Light e Saudável

9h às 12h30

15/08 a 19/08

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

15/08 a 28/09

Tábuas de Frios

15h às 18h

17/08

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

18/08

Básico de Café Espresso

15h às 18h

22/08 a 24/08

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

25/08 a 26/08

Básico de Pizza

9h às 12h

05/09 a 12/09

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

12/09 a 23/09

Responsável Técnico

15h às 18h

12/09 a 16/09

Chocolataria fina

15h às 18h

19/09 a 23/09

Básico de Salgados

8h30 às 12h30 26/09 a 30/09

Avançado de Panificação

14h30 às 18h

26/09 a 07/10

Informática Básica

15h às 18h

26/09 a 30/09

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

27/09 a 28/09

Tábuas de Frios

15h às 18h

29/09

SETEMBRO

OUTUBRO
Produto Zero açúcar e Light para Padaria

8h30 às 12h30 03/10 a 17/10

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

03/10 a 17/10

Básico de Panificação

14h30 às 18h

10/10 a 28/11

Tortas Geladas

9h às 12h

17/10 a 21/10

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30 17/10 a 28/10

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

17/10 a 02/12

Reaproveitamento de Sobras de Produtos

9h às 12h

24/10 a 28/10

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

26/10 a 27/10

Pães Orgânicos

9h às 12h30

31/10 a 07/11

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

01/11

Responsável Técnico

9h às 12h

07/11 a 11/11

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!

Reaproveitamento de Sobras de Produtos

9h às 12h

07/11 a 11/11

PADARIA E CONFEITARIA SABOR DE VITÓRIA LTDA.

RUA DO ORATORIO, 2.763

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

07/11 a 21/11

FLASH STAR COMÉRCIO DE PÃES E DOCES

RUA ITAMOGI, 344

Massa Folhada

8h30 às 12h30 21/11 a 25/11

NOSTRO PANED´ORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RUA ITAMOGI, 300 13/06/2011

Informática Básica

15h às 18h

21/11 a 25/11

DELÍCIA DO MUTINGA - PÃES E DOCES

AV. PRESIDENTE MEDICI, 2.317

Chocolataria fina

9h às 12h

28/11 a 02/12

PANIFICADORA FLOR DA BARONEZA LTDA.

RUA DORIVAL SEABRA, 588

Cardápio de Inverno

9h às 12h

28/11 a 02/12

PÃES E DOCES LAGO AZUL LTDA.

RUA GOV. LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 638

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/11 a 29/11

CHAMBERY - PÃES E DOCES LTDA.

RUA ARTUR BARREIROS, 38

NOVEMBRO

SEGREDO DOS PÃES LTDA.

RUA ARIZONA, 1.283

DEZEMBRO

SURUI ATELIÊ DE SERVIÇOS LTDA. – EPP

RUA PROFESSOR ALFONSO BOVERO, 363

Tábuas de Frios

15h às 18h

02/12

PANIFICADORA ESTRELA DO PARQUE SANTA MARIA

AV. PRIMAVERA DE CAIENA, 369

Tendências em Produtos Brasileiros

9h às 12h

05/12 a 07/12

PANIFICADORA ESTRELA DO SUMARÉ LTDA.

RUA HAVAÍ, 338

Especial de Natal

9h às 12h

05/12 a 09/12

PANIFICADORA E CONFEITARIA BARRETOS LTDA.

RUA CUIABÁ, 1.210

Doces Finos

15h às 18h

05/12 a 09/12

PÃES E DOCES VINÍCIOS LTDA. – EPP

AV. MÁRIO LOPES LEÃO, 1.158

Pães Orgânicos

14h30 às 18h

05/12 a 09/12

F MAIIS IND. ALIMENTOS LTDA. – PANIFICADORA

RUA MÁRIO REGALLO PEREIRA, 455

Básico de Café Espresso

15h às 18h

07/12 a 09/12
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