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mos, por exemplo, que não cabe ao 
dono do estabelecimento fiscalizar o 
consumo de bebidas pelos menores, 
quando estes estiverem acompanha-
dos pelo maior responsável.

Neste momento em que as luzes 
de 2012 se apagam para dar lugar ao 
brilho da chegada de um auspicio-
so Ano Novo, repleto de realizações 
para todos nós, gostaríamos, mais 
uma vez, de agradecer a todos os as-
sociados do Sindipan/Aipan/IDPC-SP 
pela confiança e o prestígio deposi-
tados em nosso trabalho, aspectos 
fundamentais para conferir-lhe total 
legitimidade.

Muito obrigado, caros amigos, por 
termos, juntos, trilhado mais um ano 
ponteado de sucessos e de desafios 
vencidos com galhardia. Renovando 
nosso compromisso com todos vo-
cês, gostaria de terminar esta singela 
mensagem dizendo: contem conosco 
sempre, porque acreditamos que não 
há adversidade que não se vergue 
sob a força da união de nossa cate-
goria e, é claro, que o que está bom, 
pode sempre ficar melhor quando a 
gente tem plena consciência disso.

Boas Festas e um Feliz 2010 para 
todos vocês! 

E screvo este editorial para vocês 
ainda sob a intensa emoção que 
me causou a realização da Fes-

ta da Primavera do Sindipan/Aipan/
IDPC-SP no último dia 20 de novem-
bro. Indescritível a alegria e a satisfa-
ção de ver as instalações do CERIPAN 
literalmente tomadas pela família 
panificadora paulista, em clima de 
congraçamento e de grande descon-
tração. Mais uma vez, a organização 
foi bastante elogiada, não só pelo pú-
blico – que pôde saborear as delícias 
servidas no evento e, ainda, as atra-
ções artísticas, os shows impecáveis 
de Quim Barreiros e do cantor Leonar-
do, como também pelos patrocina-
dores, sem a participação dos quais, 
naturalmente, a promoção do evento 
não teria sido possível. Porém, mais 
do que gente alegre por estar compar-
tilhando aquele domingo ensolarado 
com a família e os amigos, tivemos ali 
o nítido retrato de uma classe unida, 
que, além de saber se divertir, can-
tar, dançar e extravasar toda a sua 
emoção, sabe também trabalhar duro 
e cumprir seus deveres no dia a dia, 
bem como reivindicar seus direitos. 

Tivemos a oportunidade de nos 
cientificar disso, mais uma vez, ao 
longo do ano do último quadriênio, 
no qual nossas combativas Diretorias 
tiveram oportunidade de conduzir 
várias lutas e de obter várias vitórias 
para os associados, não só na esfera 
governamental – como a não adição 
da mandioca à formulação do pão e a 
isenção do PIS/Cofins para a farinha 
e o pão francês, só para citar algumas 
–, como também na área comercial, 
com a promoção de edições da FIPAN 
sempre renovadas e cada vez mais 
aperfeiçoadas, batendo sucessivos 
recordes de público e de negócios 

– e, ainda, no âmbito social, com a 
organização de lindos encontros da 
categoria, como o Jantares do Panifi-
cador e as Festas da Primavera. Dada 
a magnitude e a multiplicidades des-
sas questões, é claro que muita coisa 
precisou ser realocada para a pauta 
de prioridades das novas Diretorias 
das entidades, que continuarão na 
luta, fortalecidas pelo clima de união 
e entendimento que existe entre nós. 
E quando sabemos exatamente aon-
de queremos ir, as imagens ao longo 
do caminho se tornam mais nítidas e 
claras, assim como o ponto que mar-
ca a nossa chegada.

Perfeitamente inseridos na evo-
lução da economia brasileira no ano 
que passou, tivemos, ainda, oportu-
nidade de assistir a criação e o des-
dobramento de diversas ações enca-
beçadas pelo governo e por meio de 
seus órgãos regulatórios, como foi o 
caso da edição das novas regras da 
NR-12 – focadas no aperfeiçoamen-
to da higiene e da segurança nas 
padarias, por meio da atualização e 
substituição dos equipamentos in-
dustriais – e a sanção, por parte do 
governador Geraldo Alckmin, da lei 
estadual que endurece o combate ao 
uso de bebidas alcoólicas por crian-
ças e adolescentes no estado de São 
Paulo. Apesar de avaliarmos como 
positivas as intenções que levaram 
a essas resoluções, entendemos, en-
tretanto, que elas ainda carecem de 
aperfeiçoamentos e de algumas mu-
danças. No caso da NR-12, além dos 
prazos para adaptação serem curtos, 
ainda existe a questão do injustifi-
cável aumento no preço dos novos 
equipamentos, dificultando a sua 
aquisição pelos panificadores. Já no 
caso da nova Lei do Álcool, entende-

Antero José Pereira 
é Presidente do 

Sindicato da Indústria 
de Panifi cação e 

Confeitaria de São 
Paulo – Sindipan 

e da
Associação dos 

Industriais de 
Panifi cação e 

Confeitaria de São 
Paulo – Aipan

Continuamos acreditando que não há adversidade que não se vergue sob a força da união de nossa catego-
ria e, é claro, que o que está bom, pode sempre ficar melhor quando a gente tem plena consciência disso.

DE BOM A ÓTIMO SE CONQUISTA 
SEMPRE O MELHOR

E D I T O R I A L
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O governador Geraldo Alckmin sancionou a lei estadual que endurece o 
combate ao uso de bebidas alcoólicas por crianças e adolescentes no 
estado de São Paulo. Padarias, bares, restaurantes, lojas de conveniência 
e baladas, entre outros locais, não poderão vender, oferecer nem permitir a 
presença de menores de idade consumindo bebidas alcoólicas no interior 
dos estabelecimentos. A fiscalização começou em 19 de novembro.

Com a nova legislação, o comerciante é obrigado a pedir documento de 
identificação para realizar a venda ou deixar que o produto seja consumido 
no local. Essas medidas têm como objetivo evitar que adolescentes 
tenham acesso a bebidas alcoólicas, que podem causar dependência, 
doenças, problemas familiares, violência, acidentes e mortes. Todos os 
estabelecimentos que operam como autosserviço, como supermercados, 
padarias e lojas de conveniência, entre outros, também deverão expor 
as bebidas alcoólicas em espaço separado dos demais produtos, com a 
devida sinalização sobre a lei.

A lei paulista determina sanções administrativas, além das punições civis e 
penais já previstas pela legislação brasileira, a quem vende bebidas alcoólicas 
a menores de idade. Prevê a aplicação de multas de até R$ 87,2 mil, além 
de interdição por 30 dias, ou até mesmo a perda da inscrição no cadastro 
de contribuintes do ICMS, de estabelecimentos que vendam, ofereçam, 
entreguem ou permitam o consumo, em suas dependências, de bebida com 
qualquer teor alcoólico entre menores de 18 anos de idade em todo o estado.

Caberá aos responsáveis pelos estabelecimentos demonstrar, sempre 
que abordado por agentes fiscalizadores, que a venda ou o consumo 

AGORA É LEI: ÁLCOOL 
PARA MENORES NÃO!

Estabelecimentos 
serão fechados 
se permitirem 
consumo de álcool 
por menores em SP.

No dia 28 de novembro, foi realizada na sede da Fiesp, em São Paulo, a cerimônia oficial de posse das novas 

Diretorias do Sindipan/Aipan/IDPC-SP. Os quadros com os nomes e as formações das novas Diretorias das 

entidades já podem ser vistos na página 4 desta edição da revista IP&C. Na próxima edição, traremos uma 

cobertura completa da sessão solene da posse. Aguarde!

No dia 16 de outubro, o Dia Mundial do Pão, foi comemorado pelo Sindipan/Aipan/IDPC-SP junto à festa 
de Santa Edwiges, em seu santuário, no bairro do Sacomã, em São Paulo. Na ocasião, foram distribuídos à 
comunidade do bairro e aos devotos da santa nada menos do que 50 mil pães franceses produzidos por 
panificadoras associadas às entidades. “Escolhemos o santuário para fazer a entrega aos participantes 
porque respeitamos todas as religiões, mas a Festa de Santa Edwiges atrai bastante devotos e, como eles, 
também, muitos de nós, panificadores, viemos para o Brasil com fé, sem saber o que o futuro nos esperava. 
E, com o decorrer do tempo que estamos aqui, se de um lado, descobrimos que a fé alimenta a alma, de 
outro, tivemos certeza de que o pão, que representa o 
corpo do Cristo na consagração da missa, é o alimento 
que chega a todos os brasileiros, do mais pobre ao 
mais rico, e alimenta as famílias brasileiras. Nada como 
aproveitar para agradecer o trabalho que não tem 

nos faltado à santa que é conhecida por ser padroeira dos endividados”, diz Antero José Pereira, 
presidente das entidades. 

Na comemoração, o padre Paulo, responsável pelo Santuário, procedeu à benção dos pães, 
que foram entregues até o meio da tarde. “Os pãezinhos, como pedem a FAO e a UIB, serão doados 
de panificadoras de todas as zonas de São Paulo como maneira de conscientizar e, no dia estará 
exposto no nosso estande, o cartaz brasileiro vencedor da UIB que bem demonstra o Dia Mundial 
do Pão – um planeta com os continentes feitos por pães”, finaliza o presidente.

ENTIDADES EMPOSSAM SUAS NOVAS DIRETORIAS

SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP COMEMORAM O DIA MUNDIAL DO PÃO

Novas Diretorias tomaram posse no dia 28 de novembro, em sessão solene na Fiesp.

Sindipan/Aipan/IDPC-SP

Evento foi comemorado junto com a festa 
de Santa Edwiges, em seu Santuário.

Panifi cadoras associadas distribuíram 50 
mil pães à comunidade e aos devotos.

Cláudio Lira

de bebidas alcoólicas no local não fere a nova legislação, especialmente 
em relação à idade dos consumidores que no momento da fiscalização 
estejam fazendo uso desses produtos. Caso o estabelecimento se recuse 
a comprovar a maioridade das pessoas que estejam consumindo bebida 
alcoólica, estará sujeito a multa e interdição.

O descumprimento da nova legislação sujeitará os infratores a multa de 
no mínimo 100 e no máximo 5 mil Unidades Fiscais do Estado de São Paulo 
(Ufesp) para cada infração cometida, além de interdição do estabelecimento 
por até 30 dias. Atualmente uma Ufesp equivale a R$ 17,45. O valor da 
multa, que dobrará em caso de reincidência, será estipulado conforme o 
faturamento do estabelecimento e a natureza da infração, que poderá ser 
classificada como leve, média ou grave.

As inspeções serão feitas por cerca de 500 fiscais do Procon-SP e 
da Vigilância Sanitária Estadual, com apoio da Polícia Militar. A Secretaria 
fará, nos próximos 30 dias, um intensivo trabalho de orientação dos 
estabelecimentos paulistas que vendem bebidas alcoólicas, por intermédio 
de blitze educativas e distribuição de material informativo. 

SSESP
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Nove empresas brasileiras do setor de chocolates, balas e amendoins levaram mais de 40 lançamentos para a 
maior feira alimentícia do mundo, a ANUGA 2011, em Colônia, na Alemanha, que aconteceu de 8 a 12 de outubro. 
Otimistas com o saldo positivo da ação promovida pela Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB), com apoio da Apex-Brasil, os empresários presentes no evento ficaram 
satisfeitos com os resultados e pretendem repetir a empreitada na edição de 2012. Aladim, Bauducco, Docile, 
Embaré, Garoto, Harald, Itamaraty, Montevérgine e Riclan mostraram a alta qualidade e inovação de seus produtos 
para compradores potenciais de vários países, gerando, durante o evento, negociações na ordem de US$ 600 
mil. Ao todo, foram realizados 514 contatos comerciais e a expectativa de negócios para os próximos 12 meses 
é de US$ 4,6 milhões. Segundo Solange Isidoro, vice-presidente de exportação da ABICAB, por ser a maior feira 
de alimentos do mundo, o evento é de grande importância para o posicionamento da indústria brasileira. “Durante 
os cinco dias da feira, passam por lá cerca de 6.500 empresas compradoras de 100 países e 3.500 empresas 
expositoras, por isso o evento é uma grande oportunidade para o Brasil estar junto aos principais players mundiais”.

Mais uma vez, o Sindipan-SP tem que lidar com a intransigência do 
Sindicato dos Trabalhadores nas negociações do dissídio coletivo cuja data 
base é 1° de novembro. O Sindicato Patronal recebeu a pauta de reivindicações 
com algumas cláusulas novas, entre elas a da cesta básica, que foi discutida 
com a bancada dos trabalhadores ainda durante o mês de outubro.

 Colocada a impossibilidade de atender ao referido pleito, por diversos 
motivos – principalmente o ônus que tal medida traria às padarias e indústrias de 
panificação, que no momento não poderiam negociar qualquer cláusula nova 
no dissídio –, as entidades se propuseram a negociar em cima das cláusulas já 
pré-existentes. Porém, após diversas reuniões com os trabalhadores, sempre 
estes insistindo na cesta básica, sem ao menos querer discutir qualquer outra 
cláusula, chegou-se a um impasse nos trabalhos.

 O Sindipan-SP recebeu notificação no dia 11 de novembro de 2011, 
informando que no dia 28 de outubro a categoria dos trabalhadores havia 
decretado greve, o que causou grande surpresa no Sindicato Patronal, uma 
vez que este vinha mantendo reuniões laborais e patronais entre as comissões 
de negociação, mesmo levando em conta o intransigente posicionamento do 
Sindicato dos Trabalhadores, no sentido de não querer negociar nenhum item 
da pauta antes da conquista do direito à cesta básica. 

Como resposta, o Sindipan-SP encaminhou uma contra-notificação de 
greve ao Sindicato dos Trabalhadores, mencionando o fato de que a Assembléia 

NEGOCIAÇÕES DO DISSÍDIO 
COLETIVO GERA IMPASSES

PURATOS INAUGURA NOVA LINHA DE PRODUÇÃO EM SUA FÁBRICA

EMPRESAS BRASILEIRAS CONQUISTAM BONS RESULTADOS NA ANUGA

O Sindicato dos 
Trabalhadores criou um 
impasse e se mantém 
fechado às negociações.

George Bosela

Mais de 6.500 compradores 
de 100 países visitaram a feira, 
em outubro, na Alemanha.

Divulgação

Com investimentos da ordem de R$ 10 milhões no Brasil neste ano, fundamentalmente em novas tecnologias de produção 
de alimentos, a Puratos do Brasil inaugurou uma moderna linha vertical, automatizada, destinada à produção de misturas 
para panificação e confeitaria – tais como a Tegral Soft’r Panetone, a Tegral Pão Macio, dois exemplos - similar às existentes 
nos exigentes mercados europeus e norte-americanos. A substituição da antiga linha por um sistema operacional mais 
moderno, eleva a produção para 20 mil toneladas/ano e traz à Puratos o aumento de produtividade necessário para 
atender o crescimento da demanda de ingredientes e produtos inovadores. “Devido às características de nosso processo 
produtivo, incluindo o foco na melhoria da produtividade, optamos pela instalação de uma linha vertical de produção, 
automatizada, com mais de 16 metros de altura”, explica Carlos Calvino, Gerente Industrial da Puratos. 

A decisão, após análise de viabilidade de várias opções, apontou para uma tecnologia importada, com os mais 
modernos recursos disponíveis no mercado mundial que permitem garantir a qualidade e a produtividade exigidas pelos 
padrões da Puratos, além de atender efetivamente todos os aspectos relativos à segurança e preservação ambiental. 
A nova linha de produtos em pó traz também um reforço ao foco na sustentabilidade, que a Puratos imprime em todo 
esse projeto de ampliação, a partir de um maior controle sobre os processos de produção e de limpeza, reduzindo o 
consumo de energia e água. A Puratos está num momento de grande desafio, concretizando desde 2010 um projeto de 
ampliação e inovação para acompanhar o acelerado ritmo de crescimento do mercado”, afirma Caio Gouvea, diretor geral 
da Puratos. “Essa nova linha vai produzir itens consagrados e vai também permitir a elaboração de novas pré-misturas, 
como a mistura para o pão de queijo, breve lançamento”, conclui.

do dia 28 de outubro foi realizada na vigência da Convenção Coletiva de 
Trabalho entre as partes, informando ainda que a manutenção do movimento 
grevista naquelas condições constituiria abuso do exercício desse direito.

 O Sindicato Patronal sabe que a greve é um direito do trabalhador, 
assim como o trabalhador tem direito a querer trabalhar. E, para coibir os 
excessos, existe a lei. Vale lembrar que o Sindipan-SP representa todo o 
setor da panificação, desde a pequena padaria até a grande indústria, e que 
a negociação vale para todos. Portanto, o Sindicato Patronal faz um alerta a 
todos os seus associados para que não conduzam nenhum tipo de negociação 
individual. E, caso algum associado venha a ser pressionado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores a negociar, a orientação do Sindipan-SP é que este associado 
peça assessoria de um advogado do Sindicato Patronal.

Devido ao impasse nas negociações, o Sindicato Patronal aconselhou – por 
meio de sua Circular n° 33/2011 – todas as padarias e indústrias de panificação 
a darem um aumento de 8%, a todos os seus funcionários a partir do dia 1º de 
novembro de 2011, a titulo de antecipação salarial.

Nova linha industrial vertical 
eleva a produção para 20 mil 
toneladas/ano.

Puratos
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Mais de 2.200 pessoas, entre empresários, técnicos, parlamentares 
e autoridades participaram do XXIX Congresso Brasileiro da Panificação 
e Confeitaria, realizado dos dias 21 a 25 de outubro, em Foz do Iguaçu, 
pela Abip. O encontro foi marcado não apenas pela enorme adesão de 
representantes da panificação, como também por ações inovadoras, 
que conferiram grande dinâmica ao evento. “Esta edição do Congrepan, 
certamente, merece um capítulo à parte na história do evento, pelo impacto 
das inovações apresentadas”, diz o presidente da Abip, Alexandre 
Pereira. De fato, o congresso deste ano surpreendeu os participantes 
com a apresentação da Padaria Conceito, um espaço com 900 metros 
quadrados e 16 toneladas de equipamentos, que expôs o que há de 
mais moderno em termos de panificação. Outra inovação do evento foi 
a organização do I Congrejovem, uma iniciativa direcionada para jovens 
empresários e às novas gerações da panificação, com o objetivo de injetar 
“sangue novo” na atividade. O Congrepan também abriu espaço para 
palestras técnicas e motivacionais, como as conduzidas pelo especialista 
francês Dominique Ecale e pelo consultor brasileiro Eduardo Shana. 

Várias personalidades prestigiaram o evento, como o prefeito de Foz 
do Iguaçu, Paulo Mac Donald, o presidente da Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná (Fiep), Edson Compagnolo, a Assessora Especial 
do Governo do Estado do Paraná, Tatiana Gutierrez, o presidente do 

PANIFICAÇÃO MOSTRA TODA SUA FORÇA NO CONGREPAN

Alexandre Pereira (à dir.), com Amaro Sales, no evento 
marcado pela apresentação de muitas inovações.

Uma Medida Provisória aprovada no final de outubro pela Câmara 
dos Deputados autoriza fabricantes de cigarros a patrocinar eventos 
esportivos e musicais. A MP ainda terá de passar pela aprovação do 
Senado Federal, no entanto já anima os empresários do setor. Segundo 
o advogado do escritório Garcia, Fernandes e Advogados Associados 
Luís Renato Vedovato, especialista na legislação para controle do tabaco, 
essa MP contraria a Convenção Quadro, da Organização Mundial da 
Saúde (OMS). “A Convenção Quadro incentiva a redução de publicidade 
institucional como meio de desestimular o consumo de cigarro e a MP está 
abrindo lacunas para que a publicidade volte com força”, disse. A Medida 
Provisória ainda deverá causar muita polêmica, pois haverá uma disputa 

Uma boa notícia para os panificadores que analisam a possibilidade de incluir a produção de 
queijos na vocação industrial de seus negócios. A Tetra Pak lança uma nova geração da sua bem-
sucedida unidade formadora de blocos de queijo Cheddar. O novo Tetra Tebel Blockformer permite 
que os fabricantes melhorem o desempenho ambiental, reduzam custos e minimizem a perda de 
produto. De acordo com Mark Boxall, diretor da categoria de queijos e soro de leite da Tetra Pak, 
os equipamentos Tetra Tebel Blockformers já são conhecidos por sua excelente qualidade, pelo 
alto rendimento, pela alta precisão, pela baixa perda de produto, pela boa higiene e pela pouca 
manutenção. “Esta nova versão torna o equipamento ainda mais eficiente”, afirma Mark.

Graças ao menor consumo de energia, as novas unidades possibilitam uma redução de 25% 
de emissão de CO2, em comparação com o Tetra Tebel Blockformers 5, versão TwinVac. A menor 
utilização de água, ar e energia elétrica também possibilita uma redução de 20% nos custos de 
produção por cada quilo de queijo. Além disso, a precisão do peso é até 20% melhor. Essas 
melhorias no desempenho são resultado de uma série de inovações, desenvolvidas a partir do 
foco da Tetra Pak no aumento da eficiência ambiental e operacional de seus produtos. 

FABRICANTES DE CIGARROS PODEM 
VOLTAR A PATROCINAR EVENTOS

NOVA GERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA PRODUÇÃO DE QUEIJO

A Medida Provisória 
ainda deverá causar 
muita polêmica, 
caso se torne lei.

Só vantagens: excelente qualidade, 
alto rendimento, boa higiene e pouca 
manutenção.

Abip

Sindicato da Panificação do Paraná e do Congrepan, Joaquim Cancela, 
e, ainda, o presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande 
do Norte, Amaro Sales. Paralelamente ao Congrepan foi realizado o 
Paranapão, evento que reuniu mais de 60 expositores, das áreas de 
equipamentos, produtos e serviços e movimentou negócios da ordem 
de R$ 1,5 milhão. Ao final do encontro, os participantes escolheram, por 
eleição, a capital do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, como a sede 
do próximo Congrepan, que será realizado em 2013.

StockFree

Tetra Pak

de forças entre a Convenção Quadro – um tratado internacional no qual 
os países participantes devem combater as ações causadas pelo tabaco 
– e a legislação brasileira, caso se torne lei. “Se os órgãos interessados 
entenderem que há possível violação ao tratado internacional, o debate 
poderá chegar ao Supremo Tribunal Federal”, comentou o especialista.
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A fazenda de cacau João Tavares, em Ilhéus, na Bahia, conquistou pelo segundo ano consecutivo 
o International Cocoa Awards, prêmio de melhor amêndoa de cacau da América do Sul, no evento 
Salon du Chocolat 2011, realizado em outubro, em Paris, na França. O cacau de lá é a matéria-
prima usada pela Harald no preparo do Melken Unique Bahia, produto que faz parte da linha de 
Gourmet. “A Harald é uma empresa que está sempre em busca da excelência em toda a sua 
cadeia produtiva. Há dois anos, usamos apenas o cacau da Fazenda João Tavares na produção 
do Melken Unique Bahia, o que nos proporciona um chocolate de alta qualidade e sabor único”, 
comenta Ernesto Ary Neugebauer, presidente da Harald. 

Este ano, o chocolate Melken Unique Bahia ganhou a medalha de ouro na categoria “Melhor Chocolate”, no Concurso Cacau Fino e Aromático, 
premiação realizada no Festival do Chocolate da Bahia 2011 - evento que promove o encontro da cadeia produtiva do cacau e chocolate. Em 2010 ele foi 
premiado no “Salon Du Chocolat”, em Paris, como o melhor da categoria “Chocolate da América Latina”. O Melken Unique Bahia (Fazenda João Tavares) 
é marcado por uma maior acidez, notas mais torradas e sabor acentuado de café. As amêndoas da Fazenda João Tavares, no sul da Bahia, provêm do 
melhor cacau de origem da América do Sul. “Com este prêmio, atestamos a melhor qualidade para um chocolate fino produzido hoje no Brasil, considerado 
no mesmo nível dos melhores chocolates belgas”, comenta Juliana Badaró, chef chocolatier da Harald.

CACAU DA BAHIA É PREMIADO EM PARIS

Superada a meta de 100 unidades, a Publipan, rede de franquias especializada 
na publicidade em sacos de pão ecológicos, já está trabalhando para 
aumentar esse número em 24% até o final de 2011. Serão, em média, seis 
novas franquias adquiridas por mês. A ideia é focar nas principais capitais do 
país, como São Paulo e Rio de Janeiro: “Assim, aumentamos a visibilidade da 
marca e alavancamos a expansão para o interior de cada estado com mais 
força”, explica Paulo Fidalgo, diretor da rede. 

O processo de franquia é simples e não necessita de escritório ou 
contratações. O franqueado busca anunciantes na área de abrangência 
e o layout é elaborado com o suporte do escritório central da Publipan. A 
padaria que aceitar ser parceira do franqueado não tem nenhum custo, 
muito pelo contrário, terá uma economia já que receberá os sacos de pão 
gratuitamente. Elas são a garantia de que os anúncios serão entregues 
diretamente nas mãos do consumidor.

Para conquistar esse aumento a empresa está investindo em 
parcerias, divulgações e responsabilidade social, qualidade importante 

A Cervejaria Heineken convidou os consumidores a experimentarem 
às escuras um produto de seu portfólio, antes de chegar aos pontos de 
venda. Confiando em sua tradição cervejeira de 145 anos e processos 
rigorosos de produção e escolha da matéria-prima, está certa que vai 
conquistá-los pelo paladar. Assim, no dia 23 de novembro, geladeiras 
posicionadas em pontos estratégicos da cidade receberam cidadãos 
maiores de 18 anos para uma degustação de garrafas de cerveja sem 
rótulo. Ao serem abertas, as geladeiras publicaram posts no Facebook 
dos participantes dizendo que eles foram os primeiros a conhecer a 
novidade. “Nosso objetivo foi fazer o consumidor se apaixonar, mesmo 
às escuras, por algo que a Cervejaria Heineken está cuidando com todo 
o carinho e know-how que só ela tem. Livre de rótulos e preconceitos, 
quisemos mostrar o que é uma cerveja de verdade”, explica Mariana 
Stanisci, diretora de Marcas Mainstream da Heineken Brasil.

 A Cervejaria Heineken foi criada formalmente no Brasil em maio de 
2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA. Baseada 
em São Paulo, é subsidiária da Heineken NV, uma das maiores cervejarias 

PUBLIPAN SUPERA 
CRESCIMENTO PREVISTO

CONSUMIDORES EXPERIMENTAM 
CERVEJA MISTERIOSA

Sem custos: a padaria que aceitar ser 
parceira do franqueado receberá os sacos 
de pão gratuitamente.

Geladeiras 
com garrafas 
sem rótulo da 
Cervejaria Heineken 
posicionadas em 
pontos estratégicos 
convidaram 
consumidores para 
uma degustação 
inusitada.

Publipan

e muito valorizada atualmente. Em se tratando de responsabilidade social, 
aliás, essa é outra característica da Publipan, que faz diferença na hora 
da escolha de uma franquia. “Com nosso trabalho estimulamos a redução 
no consumo de sacolas plásticas, a poluição visual e até panfletagem”, 
ressalta Paulo. Iniciativas como essa contribuem para o crescimento e 
com certeza serão muito importantes também na conquista da meta da 
rede para o próximo ano. A previsão é fechar 2012 com 200 franquias 
espalhadas por todo Brasil.

O cacau da 
Fazenda 

João Tavares 
proporciona um 

chocolate de 
alta qualidade e 

sabor único.

StockFree

Heineken

do mundo. No país, a empresa gera cerca de 2,3 mil empregos e possui 
oito cervejarias localizadas em Jacareí (SP), Araraquara (SP), Gravataí 
(RS), Ponta Grossa (PR), Cuiabá (MT), Feira de Santana (BA), Pacatuba 
(CE) e Manaus (AM) com capacidade total de produção de 20 milhões 
de hectolitros. São produzidos e comercializados no país os seguintes 
produtos: Heineken, Kaiser, Summer Draft, Kaiser Bock, Gold, Bavaria 
Clássica, Bavaria Premium, Bavaria sem álcool, SOL Pilsen, Sol Premium, 
Xingu e Santa Cerva. A companhia importa ainda as cervejas Dos Equis, 
do México, Amstel Pulse, da Holanda, Birra Moretti, da Itália, Edelweiss, 
da Áustria, Murphy’s Irish Stout e Murphy’s Irish Red, ambas da Irlanda.
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Novidades em diversas categorias de produtos da Nestlé. Amplian-
do e acrescentando mais sabor à linha de refrigerados infantis da 
companhia, chega o NINHO SOLEIL 1 + 1 com biscoito e iogurte de 
morango, e com biscoito sabor mel, no formato de letrinhas e, ainda, 
com confeitos e iogurte de frutas vermelhas e confeitos de fruta sabor 
framboesa, com 60% da polpa da fruta. Os dois produtos são ricos 
em vitamina D e fontes das vitaminas B1, B2, B6 e zinco. Por sua vez, 
o delicioso IOGURTE NESTLÉ COM CALDA E PEDAÇOS DE FRUTAS 
chega ao mercado, agora em dois novos sabores: Frutas Vermelhas 
e Maçã & Banana. Outro lançamento é o novo MOLICO FAST FRUTAS 
AMARELAS (manga, maracujá e pêssego), bebida láctea pronta para 
beber com 0% de gorduras, 0% de açúcares adicionados e apenas 
96 calorias por garrafa (280ml). O produto alia a praticidade da linha 
Fast, pronta para ser consumida a todo no momento, com os atribu-
tos de Molico Total Cálcio, que ajuda a suprir a necessidade diária 
de cálcio. Já na categoria de chocolates, a Nestlé lança o SUFLAIR 
BRANCO, único chocolate aerado branco do mercado. Em embala-
gem de 130g, a novidade, que une o sabor do chocolate branco à 
leveza do chocolate aerado, é mais uma opção de tablete familiar, 

SHOW DE LANÇAMENTOS

Com fermentação natural, que garante uma massa mais leve e macia com 

sabor diferenciado, os novos PANETONES da Alimentos Zaeli chegam ao 

mercado para agradar os consumidores mais exigentes neste Natal. A re-

ceita exclusiva da Itália – país reconhecido mundialmente como o berço 

do panetone –, faz com que o produto seja de qualidade inigualável no 

mercado consumidor, pois apresenta e conserva o sabor, textura, aroma , 

umidade e maciez de forma incomparável, além de possuir 15% a mais de 

frutas cristalizadas em relação a seus principais concorrentes.  Produzidos 

com tecnologia de última geração, o Panetone Zaeli fica no molde de papel 

no qual é assado no forno. No corte, as frutas coloridas e as uvas passas, 

os alvéolos grandes e espumosos garantem a qualidade do produto. 

SAC: 0800 44 2288. Site: www.zaeli.com.br 

O VERDADEIRO SABOR DO NATAL
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segmento que mais cresce na categoria há dez anos. Com o sabor 
único e inconfundível do chocolate premium ALPINO, a Nestlé lança 
no mercado brasileiro o primeiro achocolatado em pó desenvolvido 
para o público adulto. Alinhado ao conceito de saúde, nutrição e 
bem-estar, o ACHOCOLATADO EM PÓ ALPINO tem apenas 69 kcal 
por porção de 20g (duas colheres de sopa) e ainda oferece 70% da 
recomendação diária de cálcio quando consumido com leite desna-
tado.  Complementarmente, a Nestlé também amplia sua linha de 
panetones neste Natal com o MOÇA DOCE DE LEITE. A novidade 
preparada com massa suave e levemente umedecida, acrescida de 
gotas de chocolate e recheada com o cremoso Doce de Leite Nestlé 
está disponível na versão de 500 gramas. Outra inovação são as LA-
TAS COLECIONÁVEIS especiais que embalam o tradicional Panetto-
ne Nestlé de Frutas Cristalizadas. Cada uma delas ganhou estampas 
com o mote Natal e podem ser encontradas na versão 500g. 
SAC: 0800 7702460. Site: www.nestle.com.br 
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As comemorações de fim de ano vão ficar ainda mais divertidas e coloridas. 

M&M’S, marca da Mars do Brasil, traz uma novidade irresistível para cele-

brar uma das datas mais especiais: a exclusiva M&M’S ÁRVORE DE NATAL. 

Perfeita para presentear, a novidade vem em uma embalagem em formato 

de árvore de Natal, recheada com 100g dos deliciosos M&M’S Chocolate 

ao Leite. O lançamento vem acompanhado de um forte plano de mídia, 

com materiais de ponto de venda e um comercial de TV, que será veiculado 

diariamente até o dia 31 de dezembro. 

SAC: 0800 702 0090. Site: www.mars.com/brazil/pt/index.aspx 

Reconhecida pela produção de laticínios com excelência, utilizando o leite tipo A como 

ingrediente principal, a Atilatte lança seu IOGURTE LIGHT NO SABOR COCO. Em garra-

fas com 180g e 900g, o produto se diferencia dos outros por ser desenvolvido com um 

leite premium. Outro diferencial é que ele apresenta 0% de gordura. Por ser produzido 

com leite tipo A, o lançamento é um iogurte funcional de alto valor nutricional agregado, 

e oferece minerais como o cálcio e o fósforo, além de vitaminas e aminoácidos essen-

ciais. SAC: (11) 4538-0107. Site: www.atilatte.com.br  

Sucesso nos anos anteriores, os PANETONES E FRUTAS SECAS da La Rioja são 

as atrações da marca para as festas de fim de ano. Só que desta vez, em novas 

embalagens: mais modernas e atrativas destacando-se no ponto-de-venda. Já as 

frutas secas de marca própria, originárias de diferentes países, ganharam novo 

formato, tipo stand-up pouch (bolsa), prática e fácil de manusear. E para atender 

à demanda do mercado, a La Rioja aumentou em 20% sua produção, comparado 

com o volume trazido durante o mesmo período em 2010. 

SAC: (11) 3328-0000. Site: www.larioja.com.br 

NOVAS APRESENTAÇÕES

FIM DE ANO DIVERTIDO

SABOR COM BENEFÍCIOS
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PARECE MÁGICA!
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A nova linha de gelatinas ROYAL DUO MAGIC inova no seu segmento e apresenta 

dois sabores de gelatina na mesma embalagem. Como um momento especial entre 

mãe e filho, a magia acontece. De um único sachê, os sabores se separam espon-

taneamente no potinho, criando uma gelatina divertida e lúdica, com duas cores 

e dois sabores. O processo é inovador, simples e bastante divertido. Ao seguir o 

conceito adotado pela marca, Royal pretende aproximar mães e filhos durante as 

pequenas tarefas do cotidiano para tornar, efetivamente, o simples ainda mais gos-

toso. A linha Royal Duo Magic está disponível no mercado em três versões com no-

mes divertidos: Maçarango (maçã com morango); Abacaxuva (Abacaxi com Uva) 

e Limoreja (limão com cereja). SAC: 0800 7041940. 

Site: http://www.kraftfoodscompany.com/br/pt/Home/Pages/index.aspx 
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Comprometida em desenvolver produtos inovadores e diferenciados para se 
destacar no mercado, a Arcor do Brasil anuncia mais um lançamento: o novo 
biscoito DANIX CHOCO SHAKE” sabor Milk Shake de Chocolate, sob licença 
dos divertidos Pinguins de Madagascar. A nanotecnologia empregada no bis-
coito Danix Choco Shake, denominada “cooling” conserva e mantém encapsu-
lado o aroma mentolado e refrescante que vai sendo revelado a cada mordida. 
Para se chegar ao resultado final ideal, o produto foi estudado por cerca de dez 
meses. Além da sensação geladinha, contém chocolate maltado e Vitacálcio 
(complexo de vitamina e cálcio), proteína responsável pelo fortalecimento e 
crescimento dos ossos e também dos dentes. 
SAC: 0800 055 8450. Site: www.arcor.com.br 

Para a temporada de verão 2011/2012, a Kibon apresenta MAGNUM CHOCOLATIER 

COLLECTION, grande inovação da linha de sorvetes Premium Magnum para celebrar 

os prazeres do chocolate. São dois novos sabores, o Magnum Trufa e o Magnum 

Brownie, que trazem justamente a expertise em chocolate ao universo do sorvete. 

As duas inovações foram inspiradas em receitas clássicas e adoradas pelos consu-

midores, trazendo uma combinação de sorvete cremoso com uma crocante camada 

de chocolate belga. Magnum Trufa é um sorvete de chocolate, com recheio de trufa 

de chocolate e coberto com uma camada crocante de chocolate belga. Já Magnum 

Brownie é um sorvete sabor brownie coberto com uma camada crocante de chocolate 

belga com avelãs e castanhas. SAC: 0800 707 9933. Site: www.meumagnum.com.br 

A tradicional receita caseira de sequilhos da Seven Boys acaba de ganhar 

novo status. A linha SEQUILHOS SABORES mantém a textura suave que 

desmancha na boca, mas ganha três sabores diferentes em embalagens 

premium. O lançamento mira o consumidor que busca a comfort food, 

sensação de conforto proporcionada pela comida simples e de quali-

dade. Os Sequilhos Sabores seguem o posicionamento da empresa de 

investir em alimentos que unem sofisticação, praticidade e prazer. Este 

último se reflete nos três sabores do lançamento, líderes na preferência 

dos brasileiros: Coco, Chocolate Branco e Goiabada, com pedacinhos de 

fruta. A embalagem ganha forma num design moderno que proporciona 

barreira ao oxigênio, favorecendo manutenção da crocância.  Caracteri-

zados pela crocância e leveza, os sequilhos são lanches que caem bem 

a qualquer hora. SAC: 0800 727 7772. Site: www.sevenboys.com.br 

BISCOITO COM NANOTECNOLOGIA

FLERTANDO COM A COMFORT FOOD

OS PRAZERES DO SORVETE

O lançamento do espumante MAESTRALE BRUT ROSÉ marca a entrada da vi-

nícola Sanjo ao segmento de espumantes. Elaborada pelo tradicional método 

champenoise – uma técnica artesanal de fermentação na garrafa, que resulta 

em produtos de sabor autêntico –, a partir de um corte de três uvas (a branca 

Chardonnay e as tintas Merlot e Cabernet Sauvignon), o produto revela toda a 

complexidade e sofisticação desenvolvidas ao longo dos 20 meses em que o 

vinho permaneceu nas caves em contato com as leveduras no interior da garrafa, 

cedendo, assim, notas aromáticas ricas que deixam o paladar mais intenso e 

sofisticado. SAC: (49) 3233-0012. Site: www.sanjo.com.br 

MAESTRIA ESPUMANTE
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A Sara Lee traz inovações para as duas principais marcas de seu portfólio. Na Café 

Pilão, as mudanças ocorrerão em seis produtos da linha de torrado e moído, além 

dos solúveis, cappuccinos e filtros. Para as suas embalagens, foi idealizado um visu-

al mais moderno, com a preocupação de manter a essência da marca. Já o Café Da-

masco terá sua linha ampliada com a chegada 

de Sabor&Leveza, café desenvolvido com uma exclusiva seleção de grãos para agradar o paladar dos 

consumidores que buscam uma bebida naturalmente mais leve, e Intenso, um café que mantém a torra 

escura característica de Damasco, porém vem com uma nova e exclusiva seleção de grãos robusta e 

arábica, que o tornam mais encorpado e mais forte do que a versão Clássica. Além dessas novidades, 

as embalagens de Damasco serão repaginadas. SAC/Site Pilão: 0800 703 5555 / www.cafepilao.com.br. 

SAC/Site: Damasco: 0800 707 7442 / www.cafedamasco.com.br 

A Mil Mix relança, agora com uma nova embalagem e muito mais qualidade a base pronta 

e calda pronta SOFT SHAKE, para preparação de sorvetes soft e milk shakes no food 

service. O lançamento foi desenvolvido para produtos que necessitem de custo baixo 

e rápido preparo sem perder a qualidade. Com sua textura cremosa e preparo concen-

trado, possui um rendimento maior e sabores incomparáveis, além de disponibilizar a 

versão com 0% de gordura. Mais uma novidade da Mil Mix fica por conta da aquisição 

da indústria Zimase, que, agora, é a nova divisão da Mil Mix para atender ao segmento 

de panificação e confeitaria da empresa, com mais de 400 itens, divididos em linhas de 

produtos como corantes, essências, aditivos e melhoradores. 

SAC: (11) 3172-9100. Site: www.milmix.com.br  

A importadora Costazzurra apresenta mais uma novidade 

em sua linha de produtos alimentícios com marca própria e 

traz para o Brasil AMÊNDOAS CHILENAS em quatro sabores: 

Alho, Torradas e Salgadas, Pimenta e Limão e Mel. Além des-

sa diversidade, outro diferencial encontrado nas nos produ-

tos é o modo como eles são apresentados, ou seja, em potes 

práticos de 142g que garantem melhor conservação e praticidade no dia a dia. As amêndoas Costazzurra são ideais para serem degustadas 

como aperitivos a qualquer hora e ainda contribuem para o bom funcionamento do organismo, pois o fruto da amendoeira possui vitaminas 

e minerais essenciais para uma alimentação balanceada. SAC: (11) 3663-1837. Site: www.costazzurra.com.br  

DIRETAMENTE DO CHILE

INOVAÇÕES NO PORTFÓLIO

TEXTURA SUAVE E CREMOSA

N O V I D A D E S

PARA TODA A FAMÍLIA
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A Ceratti apresenta sua Linha Festa, que, agora, chega às panificadoras enriquecida com o TEN-

DER CERATTI. Disponível nas versões de 1kg e 3 kg, as peças são defumadas, sem osso e prontas 

para o consumo. O produto é indicado para tábuas de frios, sanduíches de metro, petiscos e bufês. 

O Tender também é perfeito para ser servido nas festas de final de ano em pratos como saladas, 

salpicões e recheios finos, por exemplo. Prático, fácil de servir e tradicional para comemorações em 

família. SAC: 0800 771 2822. Site: www.ceratti.com.br 
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Os PmaisL proporcionam melhoria na 
efi ciência do processo e na qualidade do 
produto, assim contribuindo para a inova-
ção industrial e a competitividade.

P A D A R I A  I N D U S T R I A L

Osetor de panificação caracteriza-se como um gerador 

de resíduos sólidos não perigosos, sendo a maioria 

dos resíduos não inertes. Pelo fato de serem peque-

nos empreendimentos, a coleta destes resíduos geralmente 

é feita pela municipalidade. Quanto à geração de efluentes 

líquidos, estes se assemelham em muito aos efluentes do-

mésticos, constituindo-se em efluentes com relativa carga or-

gânica, presença de óleos e graxas e ausência de compostos 

tóxicos metálicos. 

Por esse fato, o tratamento de efluentes desta atividade é 

relativamente simples e o destino é a rede de coleta de esgo-

tos da cidade. Em relação às emissões atmosféricas, estas se 

constituem, principalmente, em vapor d’água, provenientes do 

processo de cozimento de pães e em certos casos, emissão pro-

veniente da utilização de lenha como combustível dos fornos.

O tipo de energia utilizada nos fornos está relacionada 

muitas vezes à data de instalação da padaria e sua localiza-

ção. Padarias mais antigas e localizadas em bairros, geralmen-

te utilizam lenha como combustível. Já as mais modernas ou 

localizadas em áreas mais centrais, utilizam fornos a gás ou 

Os programas de Produção mais Limpa garantem redução de custos, melhor relacionamento 
com os órgãos ambientais e redução de riscos aos trabalhadores na padaria. Isso tudo, entre 
muitas outras vantagens.

elétricos, motivadas pelo pouco espaço disponível para arma-

zenamento de lenha e pelo tamanho reduzido dos fornos.

Um dos melhores trabalho publicados sobre o tema é o guia 

“Produção Mais Limpa em Padarias e Confeitarias”, projeto do 

Centro Nacional de Tecnologias Limpas SENAI/ UNIDO/ UNEP 

– CNTL, com o apoio do SENAI – Departamento Nacional, por 

meio de sua Unidade de Tecnologia Industrial – UNITEC. Nele, 

estão explicitadas as bases dos programas de Produção mais 

Limpa, ou, como são mais comumente designados, os PmaisL.

PORQUE INVESTIR EM PRODUÇÃO MAIS LIMPA
Como já foi dito, o setor de panificação não se caracteriza 

como uma atividade altamente poluidora, porém não dispensa 

os controles ambientais necessários a uma atividade produtiva, 

nem tão pouco reduz a possibilidade de melhorias no processo 

pela implantação de programas de Produção mais Limpa. Es-

tes visam a fortalecer economicamente a indústria por meio da 

prevenção da poluição, inspirado pelo desejo de contribuir com 

a melhoria da situação ambiental de uma região. 

SEGREDO DE PRODUTIVIDADE

StockFree
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Redução dos riscos aos 
trabalhadores, comu-
nidade, consumidores 
de produtos e gerações 
futuras também é 
um benefício desses 
programas. EVS 

P A D A R I A  I N D U S T R I A L

Baseados em problemas ambientais conhecidos, eles in-

vestigam o processo de produção e as demais atividades de 

uma empresa e estuda-os do ponto de vista da utilização de 

materiais e energia. Essa abordagem ajuda a introduzir ino-

vações dentro das próprias empresas, com a finalidade de 

conduzi-las, assim como toda a região, em direção ao desen-

volvimento sustentável. 

A partir daí, são criteriosamente estudados os produtos, as 

tecnologias e os materiais, a fim de minimizar os resíduos, as 

emissões e os efluentes, e encontrar modos de reutilizar os re-

síduos inevitáveis. Nesse sentido, os PmaisL não representam 

uma solução para um problema isolado, mas uma ferramenta 

lucrativa para estabelecer um conceito holístico. 

Algumas razões que levam a implantação dos programas 

de PmaisL são:

• Baixa nos custos da produção, de tratamento fim-de-tubo, 

dos cuidados com a saúde e da limpeza total (remoção de ga-

ses) do meio ambiente.

• Melhoria na eficiência do processo e na qualidade do produ-

to, assim contribuindo para a inovação industrial e a compe-

titividade.

• Redução dos riscos aos trabalhadores, comunidade, consu-

midores de produtos e gerações futuras, decrescendo assim 

seus custos com riscos e prêmios de seguros.

• Promover a garantia da imagem pública da empresa, produ-

zindo benefícios sociais e econômicos intangíveis.

Se fizermos a avaliação pensando nos custos dos resíduos, 

a solução de PmaisL será sempre a mais econômica no longo 

prazo, até porque será definitiva e preventiva; ou seja, o re-

síduo não será gerado e, portanto, não será manuseado, não 

será transportado, não será armazenado e não será disposto.  

Conseqüentemente, haverá uma redução dos custos associa-

dos aos resíduos. Além disso, quando os processos se tornam 

mais eficazes e de fato as matérias-primas se transformam em 

produto, a quantidade de matéria-prima que a empresa deverá 

comprar também reduzirá, pois ela será utilizada somente para 

produzir produtos e não o somatório de produtos + resíduos.

Mesmo que não se consiga, em um primeiro momento, 

eliminar completamente os resíduos gerados, mas apenas di-

minuir a sua geração, já poderão ser evidenciados os benefí-

cios econômicos e ambientais. Por exemplo, sempre será mais 

barato gerenciar 10 m3 de cinza do forno do que 15 m3, o que 

pode ser obtido com o planejamento da produção.

O grau de complexidade das soluções é maior em Produção 

mais Limpa, pois penetra fundo na empresa, na sua maneira 

de executar as atividades, e necessita do apoio maciço dos co-

laboradores. No entanto, uma vez adotada essa mudança cul-

tural na maneira de resolver os problemas e iniciada a busca 

pela melhoria contínua, todo o resto se torna bem mais fácil.

No caso da indústria da panificação, o desenvolvimen-

to de uma Gestão de Resíduos, com o enfoque da Produção 

mais Limpa, acaba por possibilitar uma melhor organização 

do processo, com um ambiente mais limpo, resíduos acondi-

cionados e a consequente redução de acidentes de trabalho. 

Além disso, o processo permite a quantificação dos materiais 

desperdiçados e uma visualização das responsabilidades de 

melhoria dos processos de panificação.

Podemos citar como vantagens da Produção mais Limpa:

• Redução de custos de produção e aumento de eficiência e 

competitividade.

• Redução das infrações aos padrões ambientais previstos na 

legislação.

• Diminuição dos riscos de acidentes ambientais.

• Melhoria das condições de saúde e de segurança do traba-

lhador.

• Melhoria da imagem da empresa junto a consumidores, for-

necedores e poder público.

• Ampliação das perspectivas de mercado interno e externo.

• Acesso facilitado a linhas de financiamento.

• Melhor relacionamento com os órgãos ambientais, com a 

mídia e com a comunidade.

Na próxima edição da IP&C traremos mais dicas e detalhes 

sobre como introduzir os programas de Produção mais Limpa 

em sua padaria. Fique ligado!
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As BPF são um conjunto de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos, que abrange 
desde as matérias-primas até o produto final.

No competitivo mercado de produtos alimentícios, a qualida-

de dos itens deixou de ser uma vantagem e se tornou requi-

sito fundamental para sua comercialização. Uma das formas 

para se atingir um alto padrão de qualidade é a implantação do Pro-

grama de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Composto por um conjun-

to de princípios e regras para o correto manuseio de alimentos – que 

abrange desde as matérias-primas até o produto final –, seu principal 

objetivo é garantir a integridade do alimento e a saúde do consumidor.

As normas que estabelecem as chamadas Boas Práticas de Fabricação 

envolvem requisitos fundamentais, que vão desde as instalações, passando 

por rigorosas regras de higiene pessoal e limpeza do local de trabalho (tais 

como lavagem correta e freqüente das mãos, utilização adequada dos uni-

formes, disposição correta de todo o material utilizado nos banheiros e o uso 

de sanitizantes) até a descrição, por escrito, dos procedimentos envolvidos 

no processamento do produto. 

As BPF são obrigatórias pela legislação brasileira, para todas as indús-

trias de alimentos, e as Portarias nº 326/97 e nº 368/97, do Ministério da 

Saúde, estabelecem o “Regulamento Técnico sobre as Condições Higiê-

nico-Sanitárias e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos 

Produtores de Alimentos”.

 

FUNDAMENTOS
Os fundamentos das Boas Práticas de Fabricação são simples. Eles 

compreendem quatro práticas:

1) Exclusão de microrganismos indesejáveis e material estranho.

2) Remoção de microrganismos indesejáveis e material estranho.

3) Inibição de microrganismos indesejáveis.

4) Destruição de microrganismos indesejáveis.

A invisibilidade dos microrganismos e de alguns materiais estranhos 

propõe a necessidade de mudanças para a implementação efetiva dessas 

práticas simples.

Exclusão é uma prática muito desejada e efetiva. Microrganismos ou 

material estranho excluídos não ameaçam a segurança ou salubridade do 

produto. Exemplos de exclusão incluem os sistemas sanitários de ordenha 

mecânica em circuitos fechados, a filtração do ar, o controle de pragas e 

fechamento hermético de embalagens, entre outros.

A remoção de microrganismos e materiais estranhos do leite pode 

utilizar filtração ou centrifugação. Embora seja efetiva até certo grau, ne-

nhuma prática pode remover completamente microrganismos ou mate-

rial estranho. A remoção de resíduos e microrganismos é essencial para a 

limpeza dos equipamentos.

A inibição de microrganismos indesejáveis é uma prática amplamen-

te utilizada. As opções incluem armazenamento a baixas temperaturas ou 

condições de congelamento, adição de ingredientes como sal ou açúcar, e 

processos fermentativos, nos quais microrganismos indesejáveis são inibi-

dos por um grande número de organismos benignos.

A destruição dos microrganismos é a última medida, quando outras prá-

ticas falharam ou foram ineficazes. Embora algumas tecnologias alcancem 

níveis próximos da completa esterilidade do produto, não é sempre praticada 

a destruição completa dos microrganismos presentes. 

ELEMENTOS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO
As Boas Práticas de Fabricação podem ser divididas em seis elementos:

1) Fábrica e imediações.

2) Pessoal.

3) Limpeza e sanitização.

4) Equipamentos e utensílios.

5) Processos e controles.

6) Armazenamento e distribuição.

As BPF têm uma atuação ampla e efetiva quando todos os elemen-

A IMPORTÂNCIA DAS BOAS
PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

As considerações das BPF incluem o mate-
rial com o qual equipamentos e utensílios 
são construídos, bem como seu desenho e 
fabricação.

Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sia Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Cláudio Lira
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tos são incorporados. O elemento “Fábrica” compreende essencialmente 

o meio ambiente exterior e interior. O meio ambiente exterior e interior 

precisam ser administrados para prevenir a contaminação dos ingredien-

tes durante o processamento ou depois de transformado em produto aca-

bado. “Exclusão” é a palavra-chave. O meio ambiente externo deve ser 

mantido livre de pragas. Os resíduos devem ser apropriadamente isola-

dos a periodicamente removidos do local. A fábrica deve ser desenhada 

e construída para acomodar esses procedimentos, sendo de fundamental 

importância que o desenho interno e os materiais de construção facilitem 

as condições sanitárias de processamento e embalagem. As operações 

com os ingredientes básicos devem ser isoladas das operações com o pro-

duto acabado.

O elemento “Pessoal” é o mais importante entre os seis elementos. As 

pessoas são a chave para planejar, implementar e manter sistemas efeti-

vos de Boas Práticas de Fabricação. As verificações do Programa de Boas 

Práticas de Fabricação devem ser feitas pelos funcionários que trabalham 

diretamente com os vários processos. Consequentemente, estes precisam 

ser treinados nas práticas de processamento e controle de processos que 

estão diretamente relacionados com suas responsabilidades de trabalho. 

Um programa de treinamento efetivo é um processo contínuo e – como 

tecnologia ou mercado – em constante evolução. Os funcionários devem 

seguir hábitos de higiene pessoal, incluindo o uso de roupas apropriadas.

O elemento “Limpeza e Sanitização” compreende programas e uten-

sílios usados para manter a fábrica e os equipamentos limpos e em con-

dições próprias de uso. “Remoção” e “Destruição” são as palavras-chave.

O elemento “Equipamentos e Utensílios” compreende os aparelhos 

grandes e pequenos, simples e complexos, que são utilizados para trans-

formar o leite cru, ingredientes e aditivos no produto final embalado. As 

considerações das BPF incluem o material com o qual equipamentos e 

utensílios são construídos, bem como seu desenho e fabricação. Esse ele-

mento também inclui a manutenção preventiva dos equipamentos, a fim 

de garantir a entrega de alimentos com segurança e qualidade consisten-

tes. “Exclusão” via sistemas fechados é uma prática efetiva.

O elemento “Processos e Controles” inclui uma ampla gama de dis-

positivos e procedimentos por meio dos quais o controle é exercido de 

forma consistente. Os controles podem incluir dispositivos manuais ou 

automáticos que regulam cada atributo, como temperatura, tempo, fluxo, 

pH, acidez, peso etc. “Inibição” e “Destruição” são práticas adotadas. Esse 

elemento também inclui sistemas de registro que contêm informações 

que documentam a performance do sistema de processamento turno por 

turno, dia após dia.

Já o elemento “Armazenamento e Distribuição” compreende a ma-

nutenção de produtos e ingredientes em um ambiente que proteja sua 

integridade e qualidade. Uma forma usual de controle é a temperatura 

baixa. Mas o ambiente de armazenagem e distribuição também devem ser 

defendidos da ameaça de pragas e poluição ambiental.

POR QUE IMPLANTAR AS BPF?
A tendência do mercado para aliar o preço à qualidade dos produtos faz 

com que a indústria de alimentos busque, de uma forma mais efetiva, o 

controle da qualidade do que fabrica. Por outro lado, a Portaria nº 1428/93 

do Ministério da Saúde estabelece um rigoroso controle dos estabeleci-

mentos ligados à cadeia produtiva de alimentos.

Em fevereiro de 1998, o M.A.A., por meio da Portaria n°46, instituiu 

o APPCC, a ser implantado nas indústrias de produtos de origem ani-

mal, sob regime do Serviço de Inspeção Federal (SIF), adequando-se às 

exigências sanitárias e aos requisitos de qualidade determinados tanto 

pelo mercado nacional quanto pelas normas e padrões internacionais. A 

portaria salienta, ainda, a importância do Programa de Boas Práticas de 

Fabricação dentro do Sistema APPCC. 

As normas que estabelecem as BPF envolvem requisitos que vão des-

de projeto e instalações do prédio, passando por rigorosas regras de hi-

giene pessoal, de limpeza e sanificação de ambiente e equipamentos e de 

controle integrado de pragas, até a completa descrição dos procedimentos 

envolvidos no processamento do produto.

Gerências, chefias e supervisão devem estar totalmente engajadas 

para o êxito do programa, pois o planejamento, organização, controle e 

direção de todo o sistema depende desses profissionais. Sendo necessá-

rios investimentos para a adequação das não-conformidades detectadas 

nas instalações e nas ações de motivação dos funcionários, o comprome-

timento da alta administração torna-se fundamental. Para que sua equipe 

se atualize e seu estabelecimento consiga se adequar às BPF descritas, é 

importante procurar o aprimoramento por meio de cursos disponíveis no 

FUNDIPAN - IDPC e contratar uma consultoria nutricional, que tem quali-

ficação para tal implantação.

*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: Portaria nº 46/98, de 10 de fevereiro de 1998. 
MINISTRO DE ESTADO DA AGRICULTURA CVS-6/99, de 10 de março de 1999. Aprova 
o regulamento técnico que estabelece os parâmetros e critérios para controle higiênico-
sanitário em estabelecimentos de alimentos. [on line] disponível na internet via www.
URL:hhtp://www.saude.sp.gov.br/html/fr_links.htm. / Artigo capturado em 25 de agosto 
de 2000. [15] SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. ResoluçãoSSE/SUS-196 de 
29 de dezembro de 1998, Roteiros e guias de inspeção em vigilância Sanitária: ficha 
de inspeção de estabelecimentos na área de alimentos. [on line] disponível na internet 
via www. URL: http://www.saude.sp.gov.br/html/fr_links.htm. / Artigo capturado em 25 
de agosto de 2000. SÃO PAULO. Secretaria de Estado da Saúde. Resolução SSE-196 
de 29 de dezembro de 1998, Roteiros e guias de inspeção em vigilância Sanitária: boas 
práticas operacionais para empresas aplicadoras de saneantes domissanitários. [on 
line] disponível na internet via www. URL: http://www.saude.sp.gov.br/html / fr_links.htm 
.Artigo capturado em 25 de agosto de 2000. [17] SBCTA - SOCIEDADE BRASILEIRA 
DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS. Boas práticas de fabricação para 
empresas processadoras de alimentos. 4ed. Campinas: Profiqua, 1995. 24p. [18] 
SBCTA - SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE ALIMENTOS. Higiene e sanitização para empresas de alimentos. 1ed. 
Campinas: Profiqua, 1995. 14p

A tendência do merca-
do para aliar o preço à 
qualidade dos produtos 
faz com que a indústria 
de alimentos busque, de 
uma forma mais efetiva, 
o controle da qualidade 
do que fabrica.

SIPCEP
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Com esse grito, o apresentador Luciano Faccioli chamou a família panificadora a participar de mais 
uma grande Festa da Primavera, organizada especialmente para ela.

Todas as edições da Festa da Primavera promovidas pelo Sin-

dipan/Aipan/IDPC-SP são lindas demonstrações de união da 

família panificadora paulista. Porém, a 25ª edição do evento, 

realizada no dia 20 de novembro, no CERIPAN, em Ibiúna, foi excepcio-

nal e superou todas as expectativas. Mais de 4 mil pessoas lotaram as 

dependências do clube das entidades, para uma verdadeira celebração 

de amizade e congraçamento, que, este ano, contou com o patrocínio 

da AB Brasil, Anaconda, Coca-Cola/FEMSA, Heineken, Kibon, Moinho 

Pacífico, Ocrim/Mirella, Sara Lee/Café Pilão e Souza Cruz. 

“Foi um domingo festivo de confraternização entre panificadores, todos 

com suas famílias, numa tarde repleta de atrações e prêmios, planejada pela 

nossa Diretoria para alegrarmos a todos que participaram da festa”, come-

mora Antero José Pereira, presidente das entidades promotoras do evento, 

que teve como apresentador o animadíssimo jornalista da Rede Bandeiran-

tes, Luciano Faccioli. “Sou um apaixonado por padarias, todo dia de manhã 

faço questão de tomar café numa delas. Para mim foi uma honra muito 

grande, após ser o mestre de cerimônias do Jantar do Panificador, em julho, 

no Juventus, ter sido novamente convidado pelo Sindicato para apresentar 

esta linda festa. E espero que me convidem mais vezes”, afirmou Faccioli, 

com um grande sorriso.

Para a 25ª Festa da Primavera, o Sindipan/Aipan/IDPC-SP preparou uma 

diversificada programação recheada de atrações, com sorteio de tablets, TVs 

de LCD, home theaters, aparelhos de som, micro-ondas e vários outros prê-

mios, atividades para a garotada num verdadeiro parque de diversões mon-

tado no CERIPAN, além de muita comida e bebida.

TIRA O PÉ DO CHÃO, GALERA!!!

O show do cantor Leonardo fez a 
galera tirar o pé do chão.

fotos: Alexandre Henriques
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ATRAÇÕES DE MONTÃO
Mas os pontos altos da festa, sem dúvida, foram as apresentações dos ar-

tistas. A primeira foi uma atração internacional, a do maior cantor popular 

de Portugal, Quim Barreiros, que fez a plateia vibrar ao som de suas alegres 

canções. Depois, foi a vez o cantor sertanejo Leonardo fazer o público cantar 

com ele uma enorme série de seus sucessos, incluindo aqueles de seu mais 

novo CD. “Estou muito feliz por estar aqui reunido com a família panificado-

ra paulista. Não tinha ideia de que essa era uma classe tão unida e animada. 

Tenho certeza de que vamos fazer um grande show”, disse ele, pouco antes 

de subir ao palco e, literalmente, fazer a galera tirar o pé do chão.

Algumas autoridades também fizeram questão de prestigiar a 25ª Festa 

da Primavera do Sindipan/Aipan/IDPC-SP. Entre elas, o prefeito de Ibiúna, 

Coiti Muramatsu, e os deputados federais Arnaldo Faria de Sá e Vicente Cân-

dido. Todos se disseram impressionados com o nível cada vez mais elevado 

de integração entre os panificadores paulistas: “Esta festa é maravilhosa. 

Já são três anos que, com muita honra, participo dela e posso atestar seu 

crescimento. É difícil encontrar uma categoria profissional tão unida e parti-

cipativa. Para nós, de Ibiúna, é um orgulho muito grande ter o CERIPAN em 

nossa cidade. E os panificadores serão sempre muito bem-vindos ao nosso 

município”, registrou Coiti. 

“Os panificadores de São Paulo estão cada vez mais engajados. É, real-

mente, uma classe muito unida. Mas a panificação paulista ainda tem muito 

para crescer. E estamos fazendo a nossa parte no Congresso para incentivar 

ainda mais esse desenvolvimento. Exemplo disso é o trabalho que estamos 

fazendo no sentido de prorrogar a isenção do PIS/Cofins sobre o trigo e deri-

vados, que será votada no final deste ano”, enfatizou, a seu turno, Arnaldo 

Faria de Sá.

Quim Barreiros, atração 
internacional no palco da festa.

O público não se fez 
de rogado e partici-

pou da dança.

Movimentação nos 
quiosques durante 

todo o evento.

A justíssima 
homenagem aos 

fornecedores.

O esperado sorteio 
de brindes entre os 

convidados.
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LANÇAMENTOS E INTERAÇÃO
A mesma satisfação que se via no rosto dos panificadores e de suas famílias, 

também pôde ser observada no semblante e nos depoimentos dos patro-

cinadores da festa. “Creio que esta é a 20ª participação que fazemos neste 

evento. E a cada vez nos surpreendemos mais com a confiança e o respei-

to que os profissionais da panificação depositam em nossas marcas. Para 

nós, esta é uma oportunidade imperdível de interagir com nossos, clientes 

e conversar de forma diferente daquela que fazemos no dia a dia”, pontuou 

Antônio Carlos Dias Haro, gerente comercial da Aroumar. 

Por sua vez, Cida Falcão, executiva de Desenvolvimento de Mercado 

da Coca-Cola/FEMSA, fez questão de ressaltar a parceria da empresa com o 

Sindipan/Aipan/IDPC-SP: “Tivemos a felicidade de participar de todas as 25 

edições da Festa da Primavera, como patrocinadores exclusivos de bebidas, 

fato que nos enche de orgulho e alegria. O canal padaria é importantíssimo 

para nossa companhia. Temos muito carinho pelos panificadores, que mais 

do que clientes, são nossos amigos. Dessa forma, não poderíamos deixar de 

estar presentes mais uma vez aqui”, destacou.

Participando pela primeira vez do evento, o Moinho Pacífico fez, duran-

te a festa, a apresentação institucional de suas farinhas de trigo para pani-

ficação, na qual chamou muita atenção a NOVA linha Puríssima Especial, 

em sacas de 25kg. “Não tinha ideia de que a festa era assim tão grande e 

movimentada. Nossa participação foi muito interessante, porque conversa-

mos diretamente com muitos profissionais do setor, respondemos muitas 

perguntas e esclarecemos todas as dúvidas deles. Estamos orgulhosos por 

sermos parceiros da panificação”, sintetizou Gustavo Mendes de Araújo, su-

pervisor de Vendas do Moinho Pacífico.

Quem também aproveitou a Festa da Primavera para fazer um lançamen-

to importante foi a Ocrim/Mirella: “Trouxemos para cá a nossa primeira pré-

mistura específica para confeitaria, a Mirella Plus para Pão Doce, fruto de um 

minucioso trabalho de desenvolvimento para entregar qualidade e praticidade 

aos panificadores. A parceria com eles foi muito produtiva em 2011 e, com cer-

teza, será ainda mais em 2012. Para tanto, estamos investindo forte em auto-

mação e infraestrutura, bem como no desenvolvimento de novos processos de 

fabricação”, enfatizou José Gomes, supervisor de Vendas da companhia.
Cida Falcão, da 
Coca-Cola/FEMSA.

O prefeito Coiti, o deputado 
Arnaldo e o presidente Antero.

Antônio Carlos (o 
segundo da esq. 
para a dir.) e equipe 
da Aroumar.

Gustavo, do Moinho 
Pacífi co.

Gomes, da Ocrim/
Mirella.
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PARTICIPAÇÕES MARCANTES
Bastante animada com os resultados da participação no encontro também 

estava a dupla Alex Garcia e José Manuel Matos Coelho, ambos gerentes de 

Vendas do Moinho Anaconda. “Esta edição da Festa da Primavera foi a me-

lhor dos últimos anos, tanto no que diz respeito à organização impecável, 

quanto em termos de participação do público. Tivemos a oportunidade até 

de encontrar muitos panificadores do interior por aqui, o que mostra que a 

festa é um evento de relacionamento fantástico”, sublinhou Alex. “A festa, 

realmente, estava muito bem organizada, o que também proporcionou um 

ganho de imagem muito interessante para os patrocinadores”, opinou, por 

sua vez, José Manuel.

Num dos quiosques mais movimentados do evento, Ivan de Olivei-

ra, gerente de Vendas da Kibon, comandou a distribuição de uma enorme 

quantidade de sorvetes aos convidados. “Domingo de sol é isso: diversão 

e sorvete Kibon. Foi ótimo estar aqui e compartilhar com os panificadores 

momentos tão alegres e descontraídos. E nossos clientes e os consumidores 

podem ficar preparados e esperar grandes novidades da Kibon neste verão 

2012, como lançamentos e uma série de promoções, como a do ‘Palito Pre-

miado” e sorteios de MINI Coopers”, adiantou o executivo.

O xará do Ivan da Kibon, Ivan Soares, gerente de Out-of-Home da Sara 

Lee/Café Pilão também comemorou a participação de sua empresa na festa: 

“Mais um ano de participação e de sucesso nesta festa que, como sempre es-

tava maravilhosa. Sentimo-nos muito honrados em participar desse evento 

da categoria, até porque lugar de tomar café é na padaria, e nos identifica-

mos muito com ela. Pilão já é marca líder de café espresso nas padarias, 

e junto com os panificadores acredito que estamos dando um exemplo de 

superação da crise. Até por esse fato, no momento, estamos empenhados 

no lançamento de vários blends diferentes de café, de diversas regiões pro-

dutoras, e na divulgação de nossa novidade, o Cafitesse, café coado sempre 

fresquinho, servido em máquinas”, pontuou sorridente.

Não menos contente, Leonardo da Silva, gerente de trade Marketing e 

Distribuição da Souza Cruz, também fez questão de registrar sua satisfação 

logo após descer do palco, ao qual ele e todos os patrocinadores da 25ª Festa 

da Primavera foram convidados a subir para receber uma homenagem e um 

mimo do Sindipan/Aipan/IDPC-SP: “Ficamos muito felizes pelo fato de já há 

vários anos participarmos desta comemoração da família panificadora pau-

lista. Temos um elo e uma parceria muito forte com os panificadores e nos 

sentimos orgulhosos e agradecidos por sempre termos a oportunidade de for-

talecê-los. Parabéns à classe!”, fez questão de deixar um cumprimento final. 

Alex (esq.) e José 
Manuel, do Moinho 
Anaconda.

Ivan de Oliveira, 
da Kibon.

Ivan Soares e equipe da 
Sara Lee/Café Pilão.

Leonardo, da 
Souza Cruz.
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As primeiras tentativas de produção de pão a partir 

de massa congelada ocorreram na década de 50, nos 

Estados Unidos. Naquela época, devido à inexistên-

cia de equipamentos apropriados, eram utilizados mistu-

radores de cimento e congeladores de sorvete. Muito antes 

(1926), na Áustria, já haviam sido realizados experimentos 

utilizando baixas temperaturas para o retardamento da eta-

pa de fermentação da massa, numa tentativa de reduzir o 

trabalho noturno nas padarias.

Nas décadas de 50 e 60, o mercado de massa congelada 

para produção de pão não obteve êxito, por diversas razões, 

entre as quais a curta vida de prateleira e o procedimento 

de preparo do produto, pelo consumidor, muitas vezes ina-

dequado. Entretanto, a partir da década de 70, nos Estados 

Unidos, o uso de massa congelada começou a ganhar popula-

ridade com a abertura de novo canal de mercado, ou seja, as 

padarias das grandes redes de supermercados. Ainda nesta 

mesma década, algumas padarias de pequeno porte conside-

ravam conveniente e econômico o congelamento de porções-

reserva de massa, que podiam ser mantidas por alguns dias 

ou semanas no congelador, para serem então descongeladas, 

fermentadas e assadas nos horários de maior demanda.

O uso de massa congelada veio ao encontro da exigência 

dos consumidores por pães sempre “frescos”, isto é, recém-

assados, independentemente do horário da compra, permi-

tindo, ao mesmo tempo, maior flexibilidade na produção, 

e diminuindo consideravelmente o trabalho noturno nas 

padarias. Todas estas vantagens fizeram com que o uso da 

O USO DE MASSA CONGELADA
NA PRODUÇÃO DE PÃO

O uso de massa 
congelada veio ao 
encontro da exigência 
dos consumidores por 
pães sempre “frescos”, 
isto é, recém-assados, 
independentemente do 
horário da compra.
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Por Edson Watanabe e Vera Toledo Benassi*



Dez 2011/Jan 2012  :::  IP&C 779  :::   25

D E S T A Q U E  –  C O N G E L A M E N T O

massa congelada começasse a ganhar aceitação por parte da 

indústria de panificação.

As maiores deficiências apontadas para este tipo de pro-

duto são: baixo volume, estrutura de miolo aberta e mais fir-

me, tempo de fermentação excessivamente longo, qualidade 

do produto razoável por apenas algumas semanas, isto é, o 

potencial de panificação da massa decresce substancialmente 

com o tempo de armazenamento e, com os ciclos de conge-

lamento e descongelamento parciais, que podem ocorrer du-

rante a distribuição, transporte e armazenamento do produto.

Entretanto, devido ao enorme avanço na qualidade dos 

produtos de panificação, trazidos pelo aprimoramento das 

formulações, da tecnologia de processo e da metodologia de 

congelamento, assim como dos tipos de levedura, dos tipos 

de farinha, de agentes oxidantes e condicionadores, tais des-

vantagens estão sendo minimizadas.

Com o aumento do número de padarias instaladas nas re-

des de supermercados, a produção de pão a partir de massa 

congelada aumentou muito nos últimos anos. Mais de 50% 

destas padarias, nos Estados Unidos, fazem uso de massa 

congelada. Em grande parte dos casos, o pão é produzido na 

unidade central e comercializado em diversos pontos de ven-

da, os chamados “hot spots”.

Embora já se encontre, no Brasil, equipamentos para a 

produção desse tipo de produto (câmaras de congelamento 

rápido, câmaras que permitem o descongelamento e a fer-

mentação programável com controle da umidade relativa), 

tal tecnologia ainda não foi adaptada à produção do pão 

francês, que é justamente o tipo de pão com maior tradição 

e aceitação por parte dos consumidores. Pode-se encontrar 

extensa bibliografia a respeito de massa congelada, mas esta 

raramente é específica para pão francês.

FARINHA DE TRIGO
Para produção é recomendado o uso de farinhas de trigo com 

conteúdo protéico entre 10,5% e 12,0% para a produção do 

pão francês convencional. Por outro lado, para a formulação 

de massa congelada, é necessário que se tenha farinha com 

proteínas de boa qualidade e com teor protéico superior ao 

usado na produção convencional de pão. O teor de proteínas 

das farinhas de trigo para a produção de massa congelada 

para pão francês deve estar entre 11% e 13%, não devendo ul-

trapassar 13% para não restringir seu volume.  A quantidade 

e a qualidade das proteínas da farinha é muito importante na 

produção da massa congelada, uma vez que esta é submetida 

a condições adversas antes da etapa final de assamento. 

A qualidade da massa congelada está mais relacionada 

com a força da farinha, do que com a perda de atividade das 

leveduras durante o armazenamento sob congelamento. Por 

isso, é recomendado o uso de farinhas com alta resistência 

à extensão e baixa extensibilidade, capazes de manter bom 

desenvolvimento do volume do pão durante o assamento, 

mesmo perdendo parte de sua força intrínseca depois de sub-

metida ao congelamento e ao descongelamento. Na prática, 

farinha adequada para a produção de massa congelada pode 

ser obtida pela adição de agentes oxidantes (ácido ascórbico e 

bromato de potássio) ou de glúten. Por outro lado, trabalhan-

do com massas parcialmente fermentadas antes do congela-

mento, alguns pesquisadores constataram que, a qualidade 

da massa congelada depende mais das condições de processo 

do que da farinha usada. O conteúdo de amido danificado não 

deve ser elevado nas farinhas destinadas à produção de mas-

sa congelada, as quais devem apresentar baixa concentração 

de enzimas (como a e b-amilase), não sendo recomendável a 

adição de enzimas termo-estáveis de malte.

LEVEDURA
A levedura é um dos ingredientes mais importantes na produ-

ção de massa congelada e, com certeza, o mais estudado. Re-

comenda-se a utilização de quantidade de levedura superior à 

empregada no processo convencional, que pode variar entre 4% 

e 6,5%. A quantidade necessária de levedura depende do tempo 

de armazenamento da massa congelada, da formulação e do 

tempo de fermentação desejado após o descongelamento da 

massa. A estabilidade da massa congelada e a boa performance 

da levedura após o descongelamento dependem da qualidade 

da mesma, sendo recomendável o uso de leveduras com con-

teúdo protéico superior a 57%. Para a massa congelada de pão 

francês, são recomendados 6% de levedura prensada, o que não 

traz efeito negativo ao sabor do pão produzido. 

A levedura deve ser incorporada ao final da etapa de mistu-

ra para minimizar a produção de gás antes do congelamento e 

melhorar sua estabilidade durante o armazenamento sob con-

gelamento. O armazenamento prévio da levedura a 4 °C, por três 
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semanas não afeta sua tolerância aos ciclos de congelamento/

descongelamento da massa. Resultados obtidos por alguns pes-

quisadores parecem indicar que o armazenamento da levedu-

ra sob refrigeração protege as células dos danos causados pelo 

congelamento, melhorando sua tolerância aos ciclos de conge-

lamento/descongelamento, no caso da massa ser fermentada 

antes da etapa de congelamento. Os efeitos do congelamento 

sobre a levedura dispersa na massa são diferentes daqueles ob-

servados quando se faz o congelamento direto da levedura. A 

capacidade da levedura em produzir dióxido de carbono é pou-

co afetada quando a mesma é submetida a sucessivos ciclos de 

congelamento/descongelamento, sendo que os efeitos adversos 

observados estão relacionados às mudanças das propriedades 

de viscoelasticidade da massa. Porém, a resistência não é man-

tida quando as células de levedura estão dispersas nas massas, 

particularmente quando estas, durante o processo, são subme-

tidas a condições desfavoráveis antes do congelamento, resul-

tando em massa enfraquecida. Consequentemente, tempos de 

fermentação mais longos são necessários e, depois do fornea-

mento, resultam em pães com volumes menores.

Dessa forma, a atividade da levedura seria responsável 

pelas mudanças da qualidade da massa somente durante 

o armazenamento congelado, afetando sua extensibilida-

de e, nunca devido ao enfraquecimento da mesma quando 

submetida a repetidos ciclos de congelamento e desconge-

lamento, o que poderia ser causado por mecanismos como 

cristalização de gelo, liberação de dióxido de carbono du-

rante o congelamento ou algum outro fator desconhecido. 

Segundo a literatura, o enfraquecimento da massa, após o 

ciclo de congelamento/descongelamento, é postulado como 

sendo resultado do aumento da concentração de substâncias 

redutoras lixiviadas das leveduras, que provocam a redução 

das proteínas do glúten, ou da redistribuição da água, cau-

sada pela mudança na capacidade de absorção de água pela 

farinha. Quanto ao tipo de levedura, tanto a levedura seca 

instantânea como a prensada funcionam bem em massa 

congelada. Leveduras secas instantâneas resultam em pães 

com volumes inferiores aos obtidos com levedura prensada. 

A levedura seca, não instantânea, deve sempre ser reidrata-

da antes da adição na massa. No caso da levedura instantâ-

nea, a reidratação só deve ser feita se a temperatura final da 

massa for inferior a 16°C. 

OUTROS INGREDIENTES
Além de se levar em conta as características da farinha e da 

levedura, estudos envolvendo outros ingredientes da formu-

lação mostram a importância dos mesmos sobre o resultado 

final. Para a produção de massa congelada, a quantidade de 

água na formulação deve ser menor. Redução de até 2% re-

sulta em massa mais elástica, com menor formação de cris-

tais de gelo, diminuindo seus efeitos negativos na qualidade 

da massa congelada. A cristalização de gelo afeta particular-

mente as proteínas, resultando na diminuição da capacidade 

da massa em reter gás. Embora a redução da quantidade de 

água, em pães produzidos a partir de massa convencional re-

sulta em menor volume dos mesmos, tal medida, ao contrá-

rio do que comumente se acredita, não apresenta efeito na 

estabilidade da massa a ser congelada. Recomenda-se tam-

bém a adição de açúcar e maiores quantidades de gordura.

Num dos poucos trabalhos que tratam do uso de massa 

congelada para a produção de pão francês, a baguete é pro-

duzida a partir de formulação mais simples do que a utili-

zada na confecção do pão americano, pois não é permitida 

a adição de açúcar e gordura. Sob condições apropriadas de 

temperatura durante a produção, em ausência de açúcar não 

ocorrerá o início da atividade da levedura antes do conge-

lamento. Da mesma forma, a ausência de gordura deixa de 

proteger as leveduras durante o congelamento. Além disso, 

na França, apenas alguns poucos aditivos são permitidos. O 

volume do pão e a estrutura do miolo são melhoradas, assim 

A qualidade da massa 
congelada varia com a 

formulação, assim como com 
as condições de processo.
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como o período de fermentação é drasticamente reduzido, 

com a adição de 2% de glúten vital. Além disso, a adição de 

glúten resolve o problema de deterioração da qualidade da 

massa quando esta é submetida a ciclos parciais de conge-

lamento e descongelamento, que podem ocorrer devido ao 

manuseio inadequado do produto durante sua distribuição e 

armazenamento. Os resultados obtidos também indicam que 

farinhas com baixos teores de proteínas e suplementadas 

com glúten podem substituir farinhas com teores protéicos 

mais elevados na produção de massa congelada. 

Para melhorar o volume dos pães, produzidos a partir de 

massa congelada, recomenda-se o uso de fosfolipídios que 

minimizam os danos às leveduras provocados pelo congela-

mento da massa. Isso porque fosfolipídios que apresentam a 

capacidade de formar lipossomas, quando submetidos à hi-

dratação e agitação, encapsulam as leveduras, protegendo-

as e resultando em pães com melhor volume. A inclusão de 

emulsificantes, como o diacetil tartarato de monoglicerídio 

ou estearoil 2-lactil lactato de sódio melhora consideravel-

mente o volume, a textura e a qualidade geral do pão produ-

zido a partir de massa congelada. O estearoil 2-lactil lactato 

de sódio minimiza a redução do volume e da maciez de pães 

submetidos ao armazenamento prolongado, melhorando 

consideravelmente a qualidade de massas, mesmo quando 

estas foram submetidas a três ciclos de congelamento/des-

congelamento, assim como a tolerância das mesmas à varia-

ção da qualidade dos ingredientes, como a farinha.

Em experimentos com massa congelada, vários pesquisa-

dores que utilizaram ácido ascórbico e bromato de potássio 

constataram que o uso combinado destes é mais eficiente 

do que o uso isolado do primeiro, resultando em pães com 

melhor qualidade. Porém, deve-se ressaltar que o uso de 

bromato de potássio em panificação é proibido no Brasil. O 

tratamento da farinha com amilases fúngicas melhora consi-

deravelmente a qualidade das massas em que a fermentação 

é interrompida ou retardada, não se recomendando a adição 

de enzimas de malte.

PREPARAÇÃO DA MASSA
A qualidade da massa congelada varia com a formulação, as-

sim como com as condições de processo. A temperatura ide-

al a ser alcançada pela massa, depois da mistura, é de 20°C, 

evitando-se, desta forma, o início do processo de fermentação. 

Os melhores resultados são obtidos quando se usa o método 

direto, adicionando-se o sal no final da mistura e mantendo-se 

a temperatura em torno de 17ºC-18°C durante o processo, até o 

completo desenvolvimento da massa. Assim, o método direto, 

por produzir massa mais densa, que é mais facilmente resfria-

da e congelada, diminuiria o tempo de exposição das leveduras 

em condições que estimulam a sua atividade biológica. 

Segundo alguns autores, a massa deve ser completamen-

te desenvolvida na mistura, mantendo-se a temperatura re-

lativamente baixa, porém na presença de agentes oxidantes 

de ação rápida. No método esponja ocorrem danos à leve-

dura durante o final da etapa de mistura, ou seja, quando a 

esponja é misturada com os demais ingredientes.

FERMENTAÇÃO
Segundo vários pesquisadores a atividade da levedura deve 

ser evitada antes do congelamento, o que otimizaria a pro-

dução de gás na massa depois do descongelamento. Deve-se 

evitar que a levedura seja ativada, pois os maiores danos à 

levedura ativada seriam provocados pelos produtos da pró-

pria fermentação. A melhor estabilidade ao congelamento da 

massa não fermentada é atribuída às condições relativamen-

te dormentes da levedura.

A pré-fermentação da massa por uma ou duas horas não 

afeta a resistência das leveduras aos ciclos de congelamen-

to/descongelamento, não ocorrendo o mesmo em relação à 

A pré-fermentação 
da massa por uma 
ou duas horas não 
afeta a resistência das 
leveduras aos ciclos 
de congelamento/
descongelamento.
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estabilidade destas durante armazenamento prolongado da 

massa. Ao estudarem a pré-fermentação da massa antes do 

congelamento, alguns pesquisadores observaram que a per-

da de volume dos pães dependia da duração da pré-fermen-

tação, sendo praticamente independente da qualidade da 

farinha. O benefício da pré-fermentação seria devido à for-

mação de uma rede de glúten mais densa ao redor de maior 

número de bolhas de ar de menor volume. No entanto, quan-

do interrompida, a pré-fermentação não reduz o problema 

da perda de volume durante o armazenamento prolongado.

CONGELAMENTO
Depois da levedura, a velocidade de congelamento consti-

tui-se no parâmetro mais estudado em massas congeladas. 

Obviamente, a velocidade de congelamento e descongela-

mento dependerá do tipo de congelador utilizado (mecânico 

ou criogênico), do tipo, do tamanho e do formato do pão, da 

formulação empregada etc. Devido à escassez de publicações 

a respeito de pão francês, os dados apresentados na litera-

tura referem-se aos mais variados tipos de pães, produzi-

dos a partir de diversas formulações, diferentes processos 

de panificação, com diferentes tamanhos e formatos. Além 

da temperatura e velocidade de congelamento, há também 

diferentes recomendações quanto à temperatura de armaze-

namento da massa congelada. Dessa forma, torna-se difícil 

chegar ao consenso sobre as melhores condições de proces-

samento que devem ser empregadas durante a produção de 

pão a partir de massa congelada.

O congelamento lento, entre 1ºC e 3°C/min, não afeta a 

performance da massa depois do descongelamento, garan-

tindo alta taxa de sobrevivência das leveduras. Os danos às 

leveduras aumentam com a ampliação do período de arma-

zenamento da massa. Assim, recomendam o armazenamen-

to da massa, depois de submetida ao congelamento, em tem-

peratura superior (-18 °C) à utilizada para o congelamento 

desta (-34 °C). Segundo os pesquisadores, as células da leve-

dura congelam por volta de -35 °C e, portanto, temperaturas 

inferiores a esta devem ser evitadas, pois resultariam em 

massa congelada de baixa qualidade. 

DESCONGELAMENTO E FORNEAMENTO
No decorrer do descongelamento, as leveduras desidratadas 

durante o congelamento são reidratadas. A levedura é menos 

danificada quando essa reidratação ocorre em temperaturas 

mais elevadas. Assim, recomendam o descongelamento da 

massa a 38 °C e umidade relativa de 90%-95%. Obviamente, a 

velocidade de descongelamento também dependerá do tipo, 

do tamanho e do formato do pão, da formulação empregada 

e outros fatores, sendo recomendável temperaturas entre 26 

°C a 40 °C, com a umidade relativa variando de 80 a 100%.

Se massas congeladas forem remodeladas, mesmo depois 

de submetidas a vários ciclos de congelamento/descongela-

mento, resultarão em pães com qualidade satisfatória. Além 

disso, uma única passagem da massa no cilindro, após o des-

congelamento, melhora a qualidade desta. Já a estrutura da 

massa, danificada durante os ciclos de congelamento/des-

congelamento, pode ser recuperada se a mesma for submeti-

da ao boleamento e moldagem depois do descongelamento. 

As condições de cilindragem de massas não modeladas antes 

do congelamento não apresentam efeito significativo na taxa 

de congelamento e, consequentemente, na estabilidade das 

mesmas, não sendo vantajoso retrabalhar a massa várias ve-

zes depois de descongelada.

No forneamento, além do tipo, do formato e do tamanho 

dos pães, a temperatura e o tempo de assamento dependem 

do tipo de forno (convencional ou turbo) e da carga a ser tra-

balhada nele.

*EDSON WATANABE E VERA TOLEDO BENASSI  são pesquisadores da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Agroindústria de 
Alimentos, Rio de Janeiro, RJ. 
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O verão é a época mais esperada do ano para os bra-

sileiros. Ele deve começar às 03h30 (horário de ve-

rão) do dia 22 de dezembro de 2011, no Hemisfério 

Sul. De acordo com o CPETC (Centro de Previsão de Tempo 

e Estudos Climáticos) do INPE (Instituto Nacional de Pes-

quisa Espacial), a estação, que engloba os meses de janei-

ro, fevereiro e março, se caracteriza por dias mais longos, 

com rápidas mudanças nas condições climáticas diárias, o 

que leva à ocorrência de chuvas de curta duração e forte 

intensidade, especialmente à tarde. De acordo com as pre-

visões meteorológicas, o próximo verão terá temperaturas 

e chuvas dentro da média, o que garante cerca de 27°C ao 

longo do trimestre em São Paulo, cidade que não está loca-

lizada no litoral e muito menos nas regiões mais quentes 

do país, como Norte e Nordeste. 

Verão com altas temperaturas é sinônimo de clientes 

literalmente sedentos por bebidas que refresquem nos 

dias de calor e, ainda por cima sejam nutritivas e não en-

gordem. E ganha um suco pronto para quem adivinhar 

qual é a bebida que se encaixa melhor nessa proposta. 

Isso mesmo, os sucos prontos definitivamente caíram 

no gosto dos brasileiros. Segmento inexistente até o final 

da década de 90, os sucos prontos ganham espaço cada 

vez maior nas gôndolas. Mas o mercado tem ainda grande 

potencial de crescimento. Dados da LatinPanel/Ibope mos-

tram que o suco pronto para beber está presente em ape-

nas 30% dos lares brasileiros, comprovando que o hábito 

de consumir a bebida está apenas começando. Se separar-

Padarias e fabricantes estão acordando para as imensas possibilidades de negó-
cios que os sucos prontos apresentam. Principalmente no verão, a estação das 
altas temperaturas que entra daqui a pouquinho.

SUCOS PRONTOS: TRANSFORME SUA 
PADARIA NUM OÁSIS DE VERÃO

m
ashe

mos apenas as classes A e B, o número cresce, mas ainda 

mostra potencial: apenas 46% dos lares A e B consomem 

suco pronto. Cada brasileiro consome, em média, 2 litros 

de suco pronto para beber por ano, volume muito inferior 

à média de países como Portugal e Espanha, que chega a 

24 litros por ano por pessoa. 

Mas, ao que tudo indica, os sucos prontos estão viran-

do a própria mesa. Segundo uma pesquisa encomendada 

pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes 

e de Bebidas Não Alcoólicas (ABIR) à consultoria Canade-

an Liquid Intelligence, os 299 milhões de litros de bebidas 

prontas para beber – entre as quais os sucos se enquadram 

– vendidas a mais em 2010 elevaram para 43,71 litros o 

consumo per capita desses produtos pelos brasileiros. 

E se a cifra de 5,1% que os catapultou a essa partici-

pação de mercado se repetir em 2011, o consumo desses 

produtos já deve ter ultrapassado, fácil, os 315 milhões de 

litros no País. O mesmo estudo dá conta que a categoria 

de bebidas prontas foi a que mais cresceu no período de 

2005 a 2010: saltou de 3,6% de share para 6%, cravados. Em 

que pese o fato de os sucos prontos não estarem sozinhos 

nessa categoria, o quadra não deixa de ser bastante pro-

missor para eles.

Uma das empresas que mais contribuiu para essa evo-

lução, sem dúvida, foi a Tetra Pak, que já no verão de 2005 

realizou uma série de ações para incentivar o consumo de 

suco pronto e água de coco em embalagens longa vida. As 

ações promocionais faziam parte da campanha “Suco em 

Decididamente, os sucos prontos caíram 
no gosto dos brasileiros. Seu consumo vem 
crescendo muito ao longo dos últimos anos.
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Caixinha. Mandou Bem”, lançada pela empresa no final de 

2004, que tem como principal foco o público jovem. Como 

estratégia para atingir este público, a Tetra Pak planejou 

ações no litoral paulista e esteve presente também em 

campanhas de rádio e no São Paulo Fashion Week de 2005, 

maior evento de moda do País.

PARA BEBER BEM GELADO

Por definição, sucos prontos contêm entre 40% e 100% de 

fruta pura sem nenhuma adição de ingredientes, exceto 

minerais e vitaminas. Inclui produtos de concentrados/

polpas e não concentrados, gelados ou em temperatura 

ambiente. O aumento do consumo deles no calor também 

pode ser atrelado à busca pela vida saudável. Além disso, 

os sucos prontos para beber oferecem algumas facilidades, 

uma vez que já estão processados e podem ser encontra-

dos nos mais diversos pontos de venda, nas versões tradi-

cional ou light. O consumo individual ou familiar também 

é facilitado com as diferentes embalagens, em lata e em 

Tetra Pak com 200ml e com 1 litro. 

Em relação aos sabores de sucos, a procura é maior para 

aqueles considerados mais refrescantes como uva, maracujá, 

laranja e caju. Em seguida, estão os sabores polposos como o 

pêssego, goiaba, manga etc. Outra variedade do suco consu-

mido no verão é o mix de frutas. Elaborado com uma mescla 

de diferentes frutas, dando origem a um sabor único, a procu-

ra por esse tipo de produto vem ao encontro com a praticida-

de de seu consumo, eliminando o tempo de preparo.

A chegada do verão faz o termômetro subir e as ven-

das de sucos prontos aquecerem. E é a mencionada prati-

cidade, bem como a conveniência, que faz a padaria ser o 

lugar perfeito para atender à demanda por esse tipo de be-

bida criada pelo consumidor que quer o produto pronto na 

hora, em qualquer hora que ele deseje: no café da manhã, 

no almoço e no intervalo entre as refeições. E com a van-

tagem operacional de não precisar estocar as frutas, nem 

acionar nenhum tipo de equipamento para produzi-los.

De seu lado, a indústria parece estar acordando para 

essa oportunidade aberta pelas panificadoras, passando a 

oferecer a elas um suporte maior para a venda dos sucos 

prontos, proporcionando-lhes uma exposição mais ade-

quada dentro dos estabelecimentos, principalmente em 

geladeiras das quais as embalagens individuais dos diver-

sos sabores podem ser retiradas, na temperatura apropria-

da para o consumo no verão.

Nessa oferta, aliás, não há distinção de consumidores: 

homens, mulheres e crianças estão se rendendo cada vez 

mais às delícias dos sucos prontos. De olho em um mercado 

que cresce 17% ao ano, a General Brands, por exemplo, entra 

no segmento dos sucos com soja, por meio do lançamento 

do Camp Soja. Desenvolvido para pessoas que buscam uma 

vida saudável, o Camp Soja traz a combinação dos benefícios 

da soja com suco de frutas.  Além de ser fonte de vitamina C, 

é saboroso, sem conservantes, não contém lactose nem co-

lesterol e é pouco calórico. O Camp Soja poderá ser encontra-

do em oito sabores - uva, laranja, maçã, pêssego, morango, 

abacaxi, maracujá e banana com maçã -, acondicionados em 

bonitas embalagens Tetra Pak com 1 litro. 

Outro que vem com força no segmento é o Grupo Nu-

trimarcas, que adquiriu  duas novas fábricas em 2011, uma 

no Rio Grande do Norte e outra no interior de São Paulo, 

para entrar no mercado de sucos prontos e polpas de fru-

tas. O grupo conta atualmente com 22 produtos que come-

çaram a ser distribuídos nacionalmente no mês de agosto. 

Entre eles o Apse Fruit, nos sabores uva, laranja, pêssego, 

manga, maracujá e caju, vendidos em embalagens Tetra 

Pak, que além de manter os benefícios da fruta não neces-

sitam de conservantes, deixando o produto mais saudável.

Por sua vez, mirando a garotada que quer se refrescar no 

verão, a Globalbev acaba de lançar a linha de sucos infantis 

Fast Fruit Naturendes. O produto é comercializado em em-

balagem Tetra Pak com 200ml, nos sabores manga, uva, pês-

sego e maracujá. Para conquistar as crianças foram criados 

os Naturendes, personagens que ajudam na memorização e 

percepção da brincadeira e diversão, além de tornar a comu-

nicação com o público alvo mais eficaz e lúdica. “A Globalbev 

está preocupada em oferecer um produto de qualidade feito 

para crianças. Ele é perfeito para a hora do lanche e seu ta-

manho é ideal para ser colocado na lancheira”, explica Lucia-

na Bruzzi, Diretora de Trade Marketing da empresa.

A indústria não 
para de colocar 
novidades no 
mercado dentro 
desse segmento. 
E as padarias 
têm mais é que 
aproveitar essa boa 
onda no verão.
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Panificadores adequam as instalações de suas casas aos 
novos tempos e modelos de negócio das padarias.

PRONTAS PARA LUCRAR
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Conheça nossa linha completa de produtos acesse: www.jpan.com.br
R. Pereiro   235   Vila Nova Cumbica   Guarulhos   Tels.: 11 2446-1892 / 2482-3531. . . .

JPAN
Tecnologia em Panificação

®

Crescendo e ajudando você a crescer

Desejamos a todos os amigos e parceiros

Feliz Natal e Um Próspero Ano Novo

O rganização, automação, ambientação impecável e 

modernidade. Todos esses atributos, em doses exa-

tas, são extremamente necessários para uma pada-

ria se tornar competitiva nos dias de hoje. Num mercado em 

que velhas concepções e os famosos “tapinhas no visual” 

não encontram mais espaço, a grande maioria dos panifica-

dores está atenta a essa nova realidade de negócios e, mais 

do que, isso, atua intensivamente para aperfeiçoar seus mo-

delos de atuação junto aos clientes e consumidores. Aqueles 

que não o fazem, arriscam a sorte e dão chance para o azar. 

Com total ciência disso, Antônio Dias, que comanda 

desde 1985, ao lado de seu filho Ricardo e da cunhada Ode-

te Neves, o Palácio dos Pães, da Rua Martim Francisco, no 

bairro de Higienópolis, iniciou a reforma da sua padaria há 

pouco mais de um ano, contando com os serviços e asses-

soria do escritório PS Arquitetura, das arquitetas Patrícia 

de Valentim e Sandra de Andrade, parceiras do Sindipan/

Aipan/IDPC-SP. A reinauguração, com toda a pompa e cir-

cunstância, aconteceu no último dia 1º de novembro, para 

alegria dos proprietários e, é claro, da clientela fiel e dos 

novos clientes, que estão fazendo questão de prestigiar o 

novo espaço.
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A Cruz de Aviz é um exemplo vivo de 

que padaria, mesmo sendo tradicional 

no bairro, precisa se modernizar para 

melhor atender aos seus clientes.

Antônio Dias (dir.), seu fi lho Ricardo, e 

a gerente da Palácio do Pães, Danielle 

Rodrigues: assessoria profi ssional para 

reformar com tranquilidade.

“Fizemos uma reforma completa, do telhado até o piso, 

mas com a padaria funcionando. Só tivemos que fechá-la 

por um curto período, na etapa final”, conta, sorridente, 

Antônio. No geral, a casa manteve seus 270 m2 originais, 

mas, agora, mais bem distribuídos. “A casa ganhou uma 

nova área de confeitaria, mais espaço para o food service 

e um mezzanino, para serviço de café da manhã, almoço, 

pizza e happy hour”, explica o proprietário.

MUDANÇA DE CARRO-CHEFE

Acostumada com as reformas (esta é a terceira pela qual 

ela passa nos últimos 11 anos), a Panificadora Cruz de Aviz, 

da Av. Lins de Vasconcelos, 2.219, na Aclimação, reabriu 

suas portas, totalmente repaginada, no dia 30 de outubro. 

“A casa é super tradicional no bairro, tem mais de 60 anos. 

Mas nossos clientes estão ligados na modernidade, e exi-

gem que a gente se mexa para deixar o lugar mais bonito, 

organizado e funcional”, afirma João Mendes Soares, co-

proprietário da padaria, junto com seu filho José Augusto 

Braga Soares e o sócio Valdeci Vieira de Souza.

A Cruz de Aviz já era conhecida pela sua enorme área 

de atendimento, agora ficou maior, com 150 m2. Neles 

foram agregadas novas instalações para confeitaria e foi 

criado um espaço para restaurante, que não existia antes, 

para oferta de almoço pelo sistema de self-service. E a ini-

ciativa tem dado tão certo, que a panificação, que sem-

pre tinha sido o carro-chefe da casa, ganhou, na figura do 

food-service, um forte concorrente ao posto de campeão 

de vendas, o que tem deixa os proprietários da casa ao 

mesmo tempo surpresos e felizes com o aumento do mo-

vimento da casa.

REFORMULAÇÃO TOTAL

Atualizar para melhorar também foi o que Alberto, sócio 

da Panificadora Flor do Sumaré, da Rua Heitor Penteado, 

1.192, no bairro do mesmo nome, buscou quando iniciou 

a reforma de sua padaria, reinaugurada no final de junho 

deste ano, após meses de obras e redecoração. “Mudamos 

tudo. Além do visual do ambiente, totalmente reformu-

lado, aumentamos nossas áreas de produção e vendas e, 

ainda, colocamos mesas de auto-atendimento e serviço de 

pizza”, sublinha Alberto, lembrando que a Flor do Suma-

ré já é famosa entre os clientes por sua confeitaria e por 

seu serviço de café da manhã e almoço, que movimentam 

a casa tanto durante a semana quanto aos sábados e do-

mingos, quando a padaria costuma receber mais o público 

familiar.

Alberto, que é um veterano com 19 anos de panifica-

ção, tendo começado como funcionário de padaria, se diz 

feliz com o processo de evolução desse tipo de negócio, 

que ganhou novo fôlego nos últimos tempos, graças ao 

aumento do nível de exigência dos clientes e o bom senso 

dos panificadores que entendem que é importante e sem-

pre dá para gerar aperfeiçoamentos em suas casas.

fotos: Cláudio Lira

A Flor do Sumaré aproveitou a reforma 

para aumentar suas áreas de produção e 

vendas e, ainda, colocar mesas de auto-

atendimento e serviço de pizza.
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Historicamente, o verão é uma das épocas do ano que mais aquece as vendas de produtos nas padarias. 
Então, aumente a temperatura dos negócios de sua casa com novas formulações, como estas que você vê 
nestas páginas, sugeridas pelo IDPC.

DELÍCIAS DE VERÃO

RENDIMENTO: +/-40 UNIDADES DE 20G

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
1. Pesar todos os ingredientes da receita.

2. Deixar a manteiga fora da geladeira para que fi que com temperatura ambiente.

3. Pasta de banana: Bater no liquidifi cador a banana, o açúcar, o suco de limão e a pectina.

4. Levar ao fogo brando para cozinhar.

5. Após desligar juntar a essência.

6. Ganache: Derreter o chocolate e juntar o creme de leite, o rum, a pasta de banana e a manteiga.

7. Gelar.

8. Fazer colheradas em papel manteiga e gelar.

9. Cobertura: Banhar no chocolate derretido e temperado.

10. Antes de secar, decorar com a amêndoa.

11. Pulverizar o pó dourado.

TRUFA DAIQUIRI

Percentual baseado no chocolate branco da ganache

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

PASTA DE BANANA
Banana nanica

Açúcar refi nado

Suco de limão

Pectina

Essência banana

Total

GANACHE
Chocolate branco

Creme de leite UHT 

Rum

Pasta de banana

Manteiga sem sal

Total

COBERTURA
Chocolate branco

Amêndoa laminada

Pó dourado

Total

100

25

6,3

0,5

a/g

131,8

100

15

8

25

8

156

100

25

125

200

50

13

1

-

264

400

60

32

100

32

624

400

100

a/g

500

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

Informação Nutricional (Porção de 40g ou 2 unidades)

(*)% Valores Diários de refer-

ência com base em uma dieta 

de 2.000kcal ou 8.400kJ.

Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores depen-

dendo de suas necessidades 

energéticas.

Quantidade por porção %VD(*)

Valor Calórico  221 kcal = 928 kJ

Carboidratos 22 g 

Proteínas 3 g 

Gorduras Totais 13.8 g 

Gorduras saturadas 6.9 g 

Gorduras trans 0 g 

Fibra alimentar

Menor ou igual a 0,5 g 

 Sódio 28 mg 

11%  

7%  

4%  

25%  

31%  

VD não 

estabelecido 

0%

1%  

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

G O U R M E T / I D P C
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RENDIMENTO: 2 UNIDADES DE 1300G (12 FATIAS)

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: 
1. Pesar todos os ingredientes.

2. Creme: Bater, com batedor globo, a manteiga e o açúcar até obter um creme.

3. Adicionar as gemas, o cream cheese e o leite condensado.

4. Bater bem e desligar.

5. Misturar, manualmente, o creme de leite.

6. Dispor em forma de fundo falso, forrada com papel fi lme, uma camada de biscoito Maria e por 

cima um pouco de creme. 

7. Em seguida encaixar os biscoitos calipso® na lateral (12 para uma torta de 20cm).

8. Colocar mais creme até a metade das bolachas da lateral. Dispor mais uma camada de biscoito 

Maria, e completar com creme até faltar 0,5cm da altura do biscoito da lateral.

9. Levar para congelar (-18ºC) por 12 horas.

10. Cobertura: Levar os ingredientes ao fogo e fazer um coulis.

11. Aplicar sobre a torta.

12. Armazenar a -18ºC por 12 horas.

TORTA DO BOSQUE

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

CREME
Creme de leite (lata, sem soro)

Gemas

Açúcar refi nado

Manteiga sem sal

Cream cheese

Leite condensado

Biscoito Maria/maisena

Total

COBERTURA 
Framboesa

Morango

Açúcar refi nado

Total

Biscoito calipso® branco

100%

5

40

12,5

12,5

10

33

213%

31,5

63

7,5

102

12,5

800

40

320

100

100

80

264

1704

252

504

60

816

100

G O U R M E T / I D P C

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

Informação Nutricional (Porção de 100g ou 1 fatia)

Quantidade por porção %VD(*)

Valor Calórico 280 kcal = 1176 kJ

Carboidratos 33.8 g 

Proteínas 3.9 g 

Gorduras Totais 15.5 g 

Gorduras saturadas 9 g 

Gorduras trans 0 g 

Fibra alimentar 1.1 g 

Sódio 92.5 mg 

14%  

11%  

5%  

28%  

41%  

VD não 

estabelecido 

4%  

4%  

(*)% Valores Diários de refer-

ência com base em uma dieta 

de 2.000kcal ou 8.400kJ.

Seus valores diários podem ser 

maiores ou menores depen-

dendo de suas necessidades 

energéticas.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 

Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja.

2. Colocar a farinha e o fermento em uma caixa de plástico.

3. Misturar por aproximadamente 2.

4. Adicionar a polpa de cupuaçu e bater até completa homogeneização 

5. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 2 horas (a uma temperatura 

em torno de 27ºC) ou até dobrar de tamanho a esponja.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
6. Pesar todos os ingredientes de reforço.

7. Colocar todos os ingredientes secos na masseira e misturar por 2 minutos em velocidade lenta (1).

8. Adicionar a glucose, a esponja, a polpa do reforço, os ovos, a margarina e o leite de coco, batendo 

por 1 minuto em velocidade lenta (1) após a adição de cada ingrediente.

9. Bater por 3 minutos em velocidade lenta (1).

10. Bater em velocidade rápida (2) por aproximadamente 12 minutos ou até formar o ponto de véu 

da massa.

11. Dividir a massa em peças de 250g e bolear.

12. Descansar por 15 minutos.

13. Modelar e fermentar por 90 minutos em câmara de fermentação controlada.

14. Fornear (forno de lastro) a temperatura de 180º C por 20 minutos.

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

RENDIMENTO: 15 UNIDADES DE 230G.

PÃO DE CUPUAÇU

Percentual baseado em 

100% de farinha de trigo                      Peso Total: 1178g    

Percentual baseado em 

100% de farinha de trigo                      Peso Total: 2774g    

ESPONJA

REFORÇO

Porcent. (%)

Porcent. (%)

Ingredientes

Ingredientes

Quant. (g)

Quant. (g)

Farinha de Trigo Especial

Polpa de cupuaçu

Fermento biológico seco 

instantâneo

Farinha de Trigo Especial

Açúcar refi nado

Polpa de cupuaçu

Ovos

Margarina uso geral

Glucose

Sal

Melhorador

Leite em pó

Leite de coco

Coco ralado

33,3

23

2,6

66,7

15

17

10

5

3

1

1

5

10

5

666

460

52

1334

300

340

200

100

60

20

20

100

200

100

Informação Nutricional (Porção de 30g)

(*)% 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.

Quantidade por porção %VD(*)

 Valor Calórico 105 kcal = 441 kJ

Carboidratos 18.2 g 

Proteínas 2.7 g 

Gorduras Totais 2.4 g 

Gorduras saturadas 1.3 g 

Gorduras trans 0 g 

Fibra alimentar 0.8 g 

Sódio 79.3 mg 

5%  

6%  

4%  

4%  

6%  

VD não 

estabelecido 

3%  

3%  

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

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

RENDIMENTO: 17 UNIDADES DE 330G.

BAGUETE 
INTEGRAL RÚSTICA

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, Ricardo Aranda – Demonstradores Técnicos e 
Rodrigo Torres – Demonstradores Técnicos Nível 1. Fotos: Cláudio Lira.

Informação Nutricional (Porção de 50g ou 2 fatias)

(*)% 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.

Quantidade por porção %VD(*)

 Valor Calórico 125 kcal = 525 kJ

 Carboidratos 21.6 g 

 Proteínas 3.4 g 

 Gorduras Totais 2.8 g 

Gorduras saturadas 0.4 g 

 Gorduras trans 0 g 

 

Fibra alimentar 1.6 g 

 Sódio 295 mg 

6%  

7%  

5%  

5%  

2%  

VD não 

estabelecido 

6%  

12%  

PROCESSO DE FABRICAÇÃO 
1. Pesar todos os ingredientes.

2. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).

3. Adicionar a água aos poucos.

4. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).

5. Misturar por 20 minutos velocidade rápida (2) ou até um pouco antes de 

formar o ponto de véu.

6. Cilindrar a massa.

7. 1º fermentação 26 º por 1 hora.

8. Dividir a massa em peças de 350g para pães com 330g.

9. Bolear e descansar por 30 minutos.

10. Modelar e cobrir o pão com farelo de trigo ou outro tipo de farinha.

11. Fermentação fi nal. 2º fermentação: por volta de 1h e 30 min à 26ºC.

12. Fornear (forno de lastro) a 210ºC por 30 minutos.

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

TORRONE
Porcent. (%Ingredientes Quant. (g)

Farinha de trigo especial 

Farinha de trigo Integral 

Farinha de Cevada

Farinha de Aveia

Gordura Veg. Hidrogenada

Extrato de malte Korasa

Semente de girassol

Semente de 

gergelim integral

Semente de linhaça

Sal

Fermento natural

Água

 77,5%

 15,5%

1,5%

5,5%

8%

2%

3,87%

3,87%

3,87%

2,5%

40%

69%

2000 g

400 g

40 g

140 g

160 g

52 g

100 g

100 g

100 g

64 g

1032 g

1780 g

Percentual baseado no total das farinhas (2.580 g)

Peso Bruto da Massa:     5.968 g
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O pão sempre foi um alimento básico tanto para as pes-

soas de menor poder aquisitivo quanto para os ricos. 

Frequentemente utilizado em ritos religiosos, o pão 

é, também, um alimento um alimento simbólico. Há cinco 

séculos, consumíamos 500g de pão por dia. Hoje, o consumo 

do pão está diminuindo: o consumo médio diário é de apenas 

150g. E, muitas vezes, esse alimento acaba no lixo.  

Mas o pão também mudou. Após a Segunda Guerra Mundial, 

ganhou nova força. Suas variedades se multiplicaram de forma 

considerável. Em geral, o pão, hoje, tem sabor mais suave do que 

aquele que tinha antigamente. Por conseguinte, se conserva me-

nos. Acostumado a comer apenas a melhor parte dele – tendo à 

nossa disposição muitas variedades de pão e preocupados em 

Na última edição da revista IP&C tratamos aqui neste espaço de como evitar os desperdícios, que corroem 
a rentabilidade e os lucros de uma padaria. Neste interessante artigo, a dietista, nutricionista e consultora 
suíça da UIB Isabelle Mabiala, fala sobre como nossos clientes podem evitar desperdícios, reciclando o pão 
em suas casas. São dicas valiosas, que você pode passar para eles.

comer as outras opções de comida –, acabamos jogando muito 

pão fora. De acordo com uma pesquisa realizada recentemente, 

os franceses jogam fora 400.000 toneladas de pão por ano.

CONSERVAÇÃO E ALTERNATIVAS
O pão tem um grande valor nutricional. É rico em nutrientes como 

fibras, magnésio, cálcio, ferro e vitaminas. Também por isso, não 

merece ser desperdiçado. Para conservar o pão por mais tem-

po, é aconselhável manter o pão em local seco e fechado, como, 

por exemplo, num frasco ou um saco de tecido. Deve-se evitar 

guardá-lo em sacos plásticos, o que impede a circulação de ar e 

faz com que o pão fique bolorento, bem como armazená-lo ao ar 

livre, o que pode atrair insetos e outros parasitas. 

COMO EVITAR 
DESPERDÍCIOS,
RECICLANDO O PÃO

Exemplo clássico: 
a rabanada, prato 
típico do Natal, 
foi criada pelos 
portugueses para 
evitar o desperdício 
de  pão.

Embora o ideal é que o pão seja consumido fresco, o 

pão também pode ser comido depois de alguns dias, 

em forma de torradas ou aquecido no forno. E pode, 

ainda, ser usado para preparar vários pratos salgados 

e doces, tais como:

•  Tortas de maçã ou de outras frutas, como damascos 

e ameixas.

•  Pudins, nos quais frutas e pão são intercalados e 

unidos por um pasta de ovos, em seguida, para depois 

serem cozidos e servidos com licor de frutas e queijo 

fresco.

•  Pedaços de pão dourados com manteiga acompa-

St
oc

kF
re

e
nham muito bem uma compota de frutas.

•  Omelete com pão, com açúcar e frutas, ou com sal e 

legumes.

•  Pequenos pedaços de pão dourado com manteiga po-

dem ser misturados a uma grande variedade de saladas, 

como as de tomate, alface e palmito.

•  Pequenas tortas ou quiches de queijo com champig-

nons, espinafre etc.

Já as sobras de pães mais duros podem ser utilizadas em 

outras receitas, tais como sopa de pão e, triturados, para 

empanar croquetes e verduras, entre outros alimentos. O 

importante é dizer “não” ao desperdício!
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O advogado Antonio de Almeida e Silva é uma das 

figuras mais admiradas e queridas pela comuni-

dade luso-brasileira de São Paulo e, porque não 

dizer, de todo o Brasil. Poderia ser até porque é dono de 

uma gigantesca biblioteca, com exemplares originais e 

raríssimos de alguns dos clássicos da literatura de Por-

tugal. Ou porque é uma pessoa determinada, que traba-

lha desde pequenino, formou-se em Direito e soube, com 

muita honra, conquistar um lugar de destaque na socie-

dade, como um dos titulares da Mesquita Pereira, Mar-

celino, Almeida, Esteves Advogados, escritório que cuida 

das questões cíveis envolvendo os panificadores associa-

dos ao Sindipan/Aipan/IDPC-SP. Ou até mesmo porque é 

Antonio de Almeida e Silva, atual presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de 
São Paulo, fala do orgulho de ter duas pátrias e de, um dia, ter sido também panificador.

um dos torcedores mais fanáticos do seu time do coração, 

a Portuguesa de Desportos, no qual chegou a ocupar um 

cargo diretivo há alguns anos. 

Os motivos, como se vê, são muitos e, talvez, culmi-

nem, em amálgama, no cargo de presidente, que ocupa 

atualmente, Conselho da Comunidade Luso-Brasileira 

de São Paulo (CCLB), no qual sobressai como bastião da 

defesa e difusão dos valores históricos e culturais que 

unem Brasil e Portugal, representando, unindo e engran-

decendo a comunidade luso-brasileira e seu valioso mo-

vimento associativo. Mas, sobretudo, Almeidinha, como 

é carinhosamente conhecido na comunidade, é um ser 

humano de grande caráter, apaixonado pelo que faz e, 

ALMA LUSO-BRASILEIRA

Almeidinha: luso-brasileiro 
por inteiro, porque, todo 
português, para onde vai, 
se integra de tal forma, que 
acaba tendo duas pátriasCl

áu
di

o 
Li

ra



40    :::  IP&C 779  :::  Dez 2011/Jan 2012

E N T R E V I S T A

como gosta de dizer, um “luso-brasileiro por inteiro, por-

que, todo português, para onde vai, se integra de tal for-

ma, que acaba tendo duas pátrias. E o meu caso não foge 

à regra”. Conheça um pouco mais da personalidade, das 

ideias e da história deste valoroso e respeitado líder da 

comunidade portuguesa no Brasil – que já foi, inclusive, 

panificador – nesta entrevista exclusiva que concedeu à 

revista IP&C em seu escritório, em São Paulo.

IP&C: Como começou essa sua história de amor com o Brasil?

ANTONIO DE ALMEIDA E SILVA: Olha, faz muito tempo! 

(risos) Nasci em Aveiro e cheguei aqui no Brasil em 1956, 

com três anos de idade, acompanhando meus pais, que 

seguiram a rota de muitos portugueses que deixaram sua 

terra em busca de melhores oportunidades. Aprendi o 

valor do trabalho muito cedo. Ainda pequeno, trabalhei 

numa padaria como empregado e, depois, como sócio de 

meu pai numa outra panificadora, na qual fiquei até in-

gressar na Faculdade de Direito do Largo São Francisco 

da USP.

Que experiência você tirou dessa atividade?

Trabalhar numa padaria, principalmente atendendo no 

balcão, é uma experiência única, na qual se aprende mui-

to e se tira as bases para desenvolver qualquer profissão. 

A padaria é uma referência para a comunidade. Bairro 

que não tem padaria, não é bairro. Tenho profundo or-

gulho do setor de panificação e lembro com saudades da 

minha época de panificador.

Como você vê a evolução do modelo das padarias atualmente?

Com alegria e muito orgulho também. O setor não perdeu sig-

nificado e, após sofrer por muitos anos com a concorrência 

desleal dos supermercados, resistiu, se reorganizou e reassu-

miu seu papel de direito. E a participação dos empresários por-

tugueses, que sempre trabalharam duro e foram muito pre-

sentes na panificação, foi fundamental para essa retomada.

Como se deu o seu ingresso no associativismo da comunidade 

luso-brasileira:

Foi em 1974, quando o comendador Joaquim Justo dos 

Santos me levou para a Portuguesa. Ali, exerci diversos 

cargos, inclusive, o de presidente do Conselho de Orien-

tação Fiscal, o COF, por duas gestões. Em 1981 fui elei-

to conselheiro das Comunidades e integrei o Conselho 

Permanente, primeiro representando o Brasil e depois 

do continente América do Sul. Em 2003, fui novamente 

eleito pelos conselheiros das Américas, África, Ásia a 

presidente mundial do Conselho Mundial das Comunida-

des Portuguesas, cargo que exerci até 2005, com muita 

honra e que me permitiu conhecer de perto e melhor as 

nossas comunidades. Se já as admirava, passei a admirá-

las ainda mais. Foram dois anos muito bons, nos quais 

conseguimos realizar muitas coisas e nos quais, acredito, 

tivemos a oportunidade de realizar diversos aperfeiço-

amentos que facilitam a ação do Conselho hoje. Desde 

2006, presido o Conselho da Comunidade Luso-Brasileira 

do Estado de São Paulo, onde, ao lado dos dirigentes asso-

ciativos, trabalhamos fortemente na defesa e difusão dos 

valores históricos e culturais que unem Brasil e Portugal.
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E N T R E V I S T A

Em função do que está acontecendo na Europa, fala-se hoje de 

um novo movimento de imigração dos portugueses para o Bra-

sil. É verdade?

A imigração de portugueses que buscavam novas oportu-

nidades no Brasil, em função das dificuldades que havia 

em Portugal, se deu até 1974, quando se deu a Revolução 

dos Cravos e se iniciou o processo que viria a culminar 

com a implantação do regime democrático naquele país. 

Depois disso, começou a vir para cá uma leva de profis-

sionais mais qualificados, processo que se intensificou a 

partir de 1996, com a privatização de muitas empresas 

em Portugal. E, hoje, o que ainda se vê é a chegada desses 

profissionais, notadamente jovens e altamente qualifica-

dos ao Brasil. Mas nada que se configure como um novo 

movimento de imigração propriamente dito para cá.

Por falar em jovens, como anda a dinâmica de renovação com 

a participação destes nas atividades de defesa da tradição e de 

intercâmbio promovidas pelo Conselho da Comunidade Luso-

Brasileira de São Paulo? 

Infelizmente, ainda deixando a desejar. Há muita difi-

culdade em reuni-los em torno das discussões desses te-

mas. Parece que os jovens não estão muito sensibilizados 

quanto a essas questões. E as próprias associações têm 

uma parcela de culpa nisso, porque deixaram o jovem 

de lado no passado. Agora, o CCLB quer ouvir os jovens, 

identificar suas prioridades e entender o que eles dese-

jam de nós e qual é a sua visão para o futuro no associa-

tivismo. O patrimônio cultural que a comunidade tem é 

muito forte, e o jovem tem que ter orgulho dessa história, 

literatura, música.

Como anda o intercâmbio cultural entre os dois países?

A coisa funciona muito mais do lado da presença dos 

artistas brasileiros em Portugal do que vice-versa. Pude 

constatar isso claramente numa de minhas últimas vi-

sitas que fiz àquele país, quando, numa semana, havia 

três ou quatro artistas brasileiros se apresentando em 

casas lotadas por lá, porque os portugueses os adoram. 

O mesmo acontece, por exemplo, com a literatura: um 

dos maiores sucessos editoriais atualmente por lá, o livro 

1808, é de um jornalista e escritor brasileiro, com quem 

tenho a honra de conviver pessoalmente, o Laurentino 

Gomes. Já vendeu 60 mil exemplares em Portugal, o que 

é uma coisa astronômica. Infelizmente, a recíproca não é 

verdadeira, porque a presença de artistas e de escritores 

portugueses no Brasil ainda é muito tímida e esporádica. 

Mas estamos firmemente empenhados em reverter esse 

quadro já a partir de 2012, que será o “Ano de Portugal no 

Brasil” e do “Brasil em Portugal.

Para terminar, fale de sua emoção com a conquista do Campe-

onato Brasileiro da Série B pela Portuguesa, com três rodadas 

de antecipação.

Foi uma alegria muito grande mesmo. A comunidade, 

apesar de ser sempre muito ligada ao time, andou meio 

ausente nos últimos tempos, porque o que o português 

gosta mesmo é de ganhar. Mas foi muito bom ver os es-

tádios lotados novamente e a vibração da torcida e a ma-

ciça presença dos jovens. E a comemoração do campeo-

nato tem sido linda, principalmente a dos panificadores: 

nunca vi tantas bandeiras de Portugal orgulhosamente 

expostas nas padarias. (risos)
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Dois anos depois da entrada em vigor das novas regras 

sobre acidentes de trabalho – que bonificam empre-

gadores que investem em ações de prevenção e pena-

lizam os que registram índices acima dos do setor –, o balan-

ço da Previdência mostra redução do número de ocorrências, 

sobretudo nas grandes empresas. Dados inéditos preparados 

para O Globo revelam que em 18 (78,3%) dos principais 23 seg-

mentos econômicos do país o desempenho foi positivo. Foram 

analisadas as 492 maiores empresas desses ramos. No entanto, 

a Previdência Social adverte: há melhoras, mas os riscos ainda 

são grandes para os trabalhadores.

Embora o número global de acidentes tenha caído de 733.365 

em 2009 para 701.496 no ano passado, as ocorrências causadas 

por fatores externos (ferimentos, fraturas e amputações) cres-

ceram 6,34%. O número de mortes também subiu, de 2.560 para 

2.712, segundo o Anuário Estatístico da Previdência Social, di-

vulgado na semana passada. “Houve uma queda no número ge-

ral de acidentes, mas o risco continua”, disse o diretor de Saúde 

Ocupacional da Previdência, Remígio Todeschini.

O levantamento toma como base o Fator Acidentário de Pre-

venção (FAP) - que é uma taxa, entre 0,5% e 2%, cobrada sobre 

a folha de pagamento das empresas. Ele leva em consideração 

frequência, gravidade e custos dos acidentes ocorridos em uma 

empresa em relação à média do setor ao qual pertence. Quem 

fica abaixo da média é bonificado; acima, penalizado. A nova 

metodologia atinge um universo de um milhão de empresas, 

que têm o índice do FAP calculado anualmente pela Previdência. 

Estão fora as inscritas no Simples.

NORMA REDUZ 
ACIDENTES DE 
TRABALHO

O balanço da 
Previdência mostra 
redução do número 
de ocorrências dois 
anos depois da 
entrada em vigor 
das novas regras 
sobre acidentes de 
trabalho.

M Á Q U I N A S  &  E Q U I P A M E N T O S

Resultado positivo da nova lei que bonifica emprega-
dores que investem em ações de prevenção e pe-
naliza os que registram índices acima dos do setor.

Os 18 segmentos que ganharam notas positivas tiveram uma 

redução média de 15,31% no FAP, entre 2009 e 2011. Por outro 

lado, os cinco com notas negativas tiveram alta média de 11,49%. 

Para Todeschini, as empresas passaram a investir mais em pre-

venção a partir da norma atual. Para ele, os serviços de seguran-

ça e medicina do trabalho delas foram mais efetivos.

ESCLARECIMENTO AO MERCADO
A ABIEPAN – Associação Brasileira das Indústrias de Equi-

pamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos, en-

tidade fundada em 1980 e que congrega os principais fa-

bricantes nacionais, informa, a quem possa interessar e, 

em especial aos panificadores do ABCD de São Paulo, que 

as empresas listadas abaixo se encontram aptas a forne-

cer equipamentos em conformidade com a Norma Regula-

mentadora Número 12 – NR 12/2010.

Essas empresas apresentaram, a esta entidade, documen-

to comprobatório de que seus equipamentos estão em con-

formidade com norma supra citada: Bralyx, Brasforno Ind. e 

Com., Camargo e Gomiero – Ferri, Maquipão Ind. e Com., Maq 

Valle Equipamentos Comerciais de Taubaté – Superfecta, ECO 

Equipamentos Perfecta Curitiba e Pratica Technipan.

À ABIEPAN cabe o dever de informar e esclarecer, sem 

enaltecer ou prejudicar qualquer de seus associados, além 

de coibir e condenar práticas desleais de mercado. 

 M
onika
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J U R Í D I C O  C Í V E L

V isando a combater o consumo de álcool junto a 

menores e adolescentes no estado de São Paulo, 

foi promulgada, em 18 de outubro de 2011, a Lei nº 

14.592/11, que trata da proibição, venda, oferta e entrega de 

bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 

18 (dezoito) anos de idade, e dá providências correlatas.

A justificativa do governador Geraldo Alckmin é que o 

alcoolismo é a segunda causa de morte evitável em todo o 

mundo, atrás apenas do tabagismo. Levantamento feito pela 

Secretaria da Saúde aponta que, a cada 20 minutos, uma 

pessoa é internada no estado por problemas decorrentes do 

uso do álcool. Os motivos vão desde intoxicação por abuso 

pontual até cirrose alcoólica, problemas cardíacos e câncer. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 4% das 

mortes ocorridas no mundo – cerca de 2,5 milhões de pesso-

as – são ocasionadas pela bebida, sem contar crimes passio-

nais e acidentes de trânsito potencializados por ela.

Nova lei proíbe vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, 
ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade.

A NOVA LEI DO ÁLCOOL
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

Os jovens merecem atenção especial. O Centro de Re-

ferência em Tratamento de Álcool, Tabaco e Outras Drogas 

(Cratod) detectou que 80% dos pacientes diagnosticados al-

coólatras deram o primeiro gole antes dos 18 anos de idade, 

parte deles muito jovens, com 11 ou 12 anos. Já uma pesquisa 

do Instituto Ibope, feita a pedido do governo, apontou que 

18% dos adolescentes entre 12 e 17 anos bebem regularmen-

te, e que quatro entre dez menores compram livremente be-

bidas alcoólicas no comércio. Segundo a pesquisa, o consu-

mo de álcool se inicia, em média, aos 13 anos.

No entanto, a Lei nº 14.592/11 traz em seu bojo inúmeras 

repercussões para o setor de panificação e confeitaria repre-

sentado pelo Sindipan-SP, impactos estes que farão com que 

o panificador tome uma série de providências visando à sua 

adequação à nova legislação, bem como modificando suas 

instalações e seu trato com os clientes.

Quando houver suspeita da pessoa 
ser menor de 18 (dezoito) anos, o 
panifi cador deverá orientar seus 
funcionários a requisitarem o RG para 
constatação da idade.

Garann Rose M
eans
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J U R Í D I C O  C Í V E L

I) CONDUTA CRIMINOSA
Primeiro, cabe informar que a venda de bebidas alcoólicas 

para menores de 18 (dezoito anos) é crime previsto no Esta-

tuto da Criança e do Adolescente da seguinte forma:

“Art. 243. Vender, fornecer ainda que gratuitamente, mi-

nistrar ou entregar, de qualquer forma, a criança ou adoles-

cente, sem justa causa, produtos cujos componentes possam 

causar dependência física ou psíquica, ainda que por utiliza-

ção indevida: Pena-detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e 

multa, se o fato não constitui crime mais grave.”

No âmbito criminal nada foi modificado, sendo que a 

sanção continua exatamente a mesma e o panificador deve 

tomar todos os cuidados possíveis no momento de vender 

bebidas alcoólicas para pessoas que aparentem ter menos 

de 18(dezoito) anos, inclusive solicitando a apresentação de 

documento de identidade, se não quiser ser processado cri-

minalmente por tal pratica.

II) DAS MUDANÇAS 
INTRODUZIDAS PELA LEI Nº 14.592/11
A Lei nº 14.592/11, aprovada pelo governador do estado de 

São Paulo visa a punir, com maior rigor na esfera administra-

tiva, o estabelecimento que venda bebida alcoólica para me-

nores ou que permita que menores consumam tais bebidas 

no interior do estabelecimento. 

Os comerciantes deverão afixar avisos da proibição de 

venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consu-

mo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos meno-

res de 18 (dezoito) anos, em tamanho e local de ampla visi-

bilidade, com expressa referência a essa lei e ao artigo 243 

da Lei federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, constando a 

seguinte advertência: 

“A BEBIDA ALCOÓLICA PODE CAUSAR DEPENDÊNCIA QUÍMI-

CA E, EM EXCESSO, PROVOCA GRAVES MALES À SAÚDE”.

O Sindipan-SP disponibilizará cópias do aviso para seus 

associados. Porém, este poderá ser impresso também no site 

do Governo do Estado de São Paulo que trata do assunto: 

http://www.alcoolparamenoreseproibido.sp.gov.br/

Outra medida que os panificadores que têm autosservi-

ço em seus estabelecimentos deverão adotar é a venda de 

bebidas alcoólicas em geladeiras e gôndolas separadas das 

demais bebidas, ou seja, as bebidas alcoólicas deverão estar 

totalmente isoladas das demais, mesmo as cervejas sem ál-

cool. Na porta destas deverá estar exposto adesivo da cam-

panha acima descrito. É importante que todas as geladeiras e 

gôndolas que exponham bebidas alcoólicas à venda possuam 

o adesivo sob pena de multa na ausência deste.

No entanto, a medida de maior impacto é a constante no 

parágrafo quarto da Lei nº 14.592/11, que prevê o seguinte: 

§ 4º - Cabe aos empresários e responsáveis pelos estabele-

cimentos comerciais e aos seus empregados ou prepostos 

comprovar à autoridade fiscalizadora, quando solicitado por 

esta, a idade dos consumidores que estejam fazendo uso de 

bebidas alcoólicas nas suas dependências.

Tal situação procurou ser amenizada por meio de emen-

da ao projeto de lei apresentado pelo deputado estadual 

Campos Machado (PTB-SP), que inseria novo parágrafo no 

artigo 2º no seguinte sentido:

“§5º. Proceder-se-á, pela autoridade fiscalizadora, a veri-

ficação em que maiores de idade, que se façam acompanha-

dos de menores de 18 (dezoito) anos possam estar facilitando 

a compra e o consumo de bebidas alcoólicas nos estabeleci-

mentos, ocasião em que serão adotadas as providências para 

a responsabilização e penalização civil e criminal do respon-

sável, onde esta prevalecerá sobre a responsabilidade dos 

empresários ou prepostos dos estabelecimentos.”

O Sindipan-SP enviou manifestação à Assembleia Legis-

lativa do Estado de São Paulo apoiando a emenda apresenta-

da pelo deputado Campos Machado, sendo que esta acabou 

sendo substituída por outra emenda do deputado estadual 

Enio Tatto (PT-SP). O projeto foi aprovado na casa com a 

emenda acima transcrita, ou seja, isentava o comerciante de 
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ser responsabilizado administrativamente caso o menor es-

tivesse acompanhado do pai ou responsável e este compras-

se a bebida e fornecesse ao menor. No entanto, após aprova-

do na Assembleia, o governador do estado vetou a emenda, 

voltando o projeto ao seu texto original.

Melhor explicando, a lei transfere a pessoas – no caso os 

comerciantes –, que não guardam qualquer relação com os 

motivos que levam a criança e o adolescente a iniciar a vida 

no alcoolismo, a responsabilidade por esses fatos que devem 

ser combatidos dentro da família com o apoio do estado, 

sendo inócua qualquer medida que tenda a responsabilizar 

terceiros por tal fato. A citada emenda visava a manter a res-

ponsabilidade sobre o menor com os pais ou responsáveis, 

impedindo que o comerciante fosse responsabilizado caso 

aqueles não exercessem de forma correta o dever de educa-

ção e cuidado dos filhos.

No entanto, a lei foi aprovada transferindo essa respon-

sabilidade para o comerciante. Dessa forma, caso uma pes-

soa maior de idade efetue a compra da bebida, mesmo essa 

pessoa sendo pai ou responsável e permita que um menor a 

use, cabe ao comerciante a responsabilidade de evitar o fato, 

podendo até mesmo, para resguardar o seu direito, pedir o 

comparecimento de uma viatura policial para que verifique 

o fato e não venha a sofrer nenhuma punição.

III) SANÇÕES
A lei prevê multa como sanção aos comerciantes que des-

cumprirem com o disposto no novo texto e, em caso de rein-

cidência, interdição do estabelecimento. A multa será fixada 

com base na UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) 

vigente, hoje em R$ 17,45 (dezessete reais e quarenta e cin-

co centavos), com variação entre 100 e 5.000 UFESPs. Atu-

almente, o valor mínimo da multa seria de R$ 1.745,00 (um 

mil, setecentos e quarenta e cinco reais) e no máximo de R$ 

87.250,00 (oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta reais). 

A fiscalização será realizada pelo Procon e pela vigilância 

sanitária, como já é realizado na fiscalização da lei que com-

bate o fumo. Importante salientar que até 18 de novembro 

de 2011 não foi imposta qualquer sanção decorrente do des-

cumprimento da Lei nº 14.592/11, sendo que, nesse período, 

as autoridades responsáveis pela fiscalização atuaram so-

mente orientando os comerciantes. Após essa data, as san-

ções passaram a ser aplicadas normalmente.

Finalizamos informando que o Sindipan-SP ajuizou ação 

declaratória questionando a legalidade da lei em questão, 

pois são evidentes algumas situações injustas causadas pela 

edição da lei nº 14.592/11. Enquanto não existe o julgamento 

da ação ajuizada pelo Sindipan-SP, os panificadores deverão 

cercar-se de todos os cuidados no momento da venda de be-

bidas alcoólicas para pessoas que aparentem possuir menos 

de 18 (dezoito) anos.

Quando houver suspeita da pessoa ser menor de 18 (de-

zoito) anos, o panificador deverá orientar seus funcionários 

a requisitarem o RG para constatação da idade. Havendo re-

cusa, orientamos a não vender a bebida.

Portanto, como a legislação é rígida e a fiscalização promete 

ser intensa, o panificador deve ficar atento ao assunto e seguir as 

orientações necessárias. Havendo dúvidas o Departamento Jurí-

dico Cível do Sindipan está à disposição para esclarecimentos.

J U R Í D I C O  C Í V E L

*O DR. JULIO CEZAR NABAS RIBEIRO (OAB/SP 258.757) é 

advogado do Escritório Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves 

Advogados Associados S/C, responsável pelo Departamento Jurídico 

Cível, Criminal, Tributário do Sindipan/Aipan-SP.

A lei prevê multa como 
sanção aos comerciantes que 
descumprirem com o disposto 
no novo texto.

M
artin W

alls
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C O N E X Ã O  U I B

UIB promove Congresso na Itália e dá sequência 
aos preparativos para sua fusão com a UIPCG.

PERSPECTIVAS DO 
PÃO SÃO DISCUTIDAS 
NA ITÁLIA

De 14 a 17 de outubro, Verona, na Itália, se transformou 

na capital mundial do pão, durante a realização de 

mais uma edição do Congresso da UIB, cuja anfitriã 

foi a Federação Italiana de Panificação (FIPPA). E, mais uma vez 

também, o evento contou com a participação do Sindipan/Ai-

pan/IDPC-SP, na figura de seu presidente Antero José Pereira.

O encontro representou uma oportunidade ímpar para os 

membros da UIB dos quatro cantos do planeta se reunirem 

para trocar experiências e opiniões a respeito dos problemas 

e desafios que a indústria do setor enfrenta, tendo como 

pano de fundo a atual crise econômica e as mudanças que 

estão ocorrendo nesse mercado. “Novos estilos de vida, a ne-

cessidade constante de nos renovarmos em nossa profissão, 

a mudança de gerações e a abertura de novas possibilidades 

técnicas fora da União Europeia, bem como as oportunidades 

que nos são oferecidas pelas novas ferramentas de comuni-

cação, como a internet e as redes sociais, sem esquecer as 

tensões no mercado de matérias-primas, foram alguns dos 

temas discutidos com muita atenção durante o evento”, ex-

plica Francesco La Sorsa, presidente da FIPPA.

Segundo ele, a internacionalização dos mercados e em-

presas é uma realidade que afeta também a produção arte-

sanal tão antiga quanto a italiana, dotada com riqueza na 

variedade, criatividade e tradição. “Seja como for, creio que 

qualquer estratégia de futuro para o desenvolvimento e revi-

talização do nosso setor não pode deixar de lado a proposta 

de que o pão é vida, história e cultura. E caminhamos decidi-

damente nessa direção durante o Congresso da UIB em Vero-

na, cidade que é também sede da feira SIAB de Panificação, 

Confeitaria, Pizza e Pata, bem como de indústrias afins, cuja 

próxima edição será realizada em 2013”, completa La Sorsa. 

Jantar de gala, realizado durante o 
Congresso da UIB em Verona, na Itália.

UIB
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FUSÃO À VISTA
Outro encontro importante realizado recentemente foi o da 

Comissão de Organização da Union Internationale de la Bou-

langerie et Boulangerie Patisserie (UIB), no dia 4 de setembro, 

em Budapest, para discutir a fusão entre a entidade e a Union 

Internationale de la Patisserie, Confiserie et Glacerie (UIPCG). 

Em função de uma decisão tomada durante essa reunião, o 

presidente da UIB, Peter Becker, e seu secretário geral, José Ma-

ría Fernández del Vallado participaram do Congresso da UIPCG, 

em Londres, nos dias 7 e 8 de outubro. Vários delegados da UIB – 

como Ellen Yin, de Taiwan, Günther Koerffer, da Suécia, e Anders 

Bondén, da Finlândia – também estiveram presentes, uma vez 

que suas federações são membros tanto da UIB quanto da UIPCG.

“Essa nossa participação no Congresso da UIPCG era só 

para ser uma primeira aproximação com a entidade. Porém, 

mais do que isso, acabou se transformando num encontro 

muito agradável, que levou a uma declaração de intenções 

assinada por ambas as partes, com o objetivo de fundir 

nossas entidades num futuro próximo”, afirma o presiden-

te Becker. E as tratativas avançaram tão bem, que o novo 

presidente da UIPCG, Gerhard Schenk, e seu secretário geral, 

Rober T. Widmann, aceitaram o convite e participaram do 

Congresso da UIB realizado em Verona, na Itália.
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C O N E X Ã O  F I E S P

Ação visa a viabilizar a conquista de mais em-
pregos e, também, de maior produção no país.

MOVIMENTO POR 
UM BRASIL COM 
JUROS BAIXOS

Paulo Skaf, presidente da 
Fiesp, na cerimônia de lan-
çamento do Movimento por 
um Brasil com Juros Baixos.

O Brasil é um caso único na história econômica de prá-

tica de taxa de juros reais de dois dígitos por 16 anos 

seguidos, de 1991 a 2006. Por conta disso, quando a 

economia mundial crescia 4,5% e os emergentes entre 7% e 

8% ao ano, nosso crescimento ficava na média de 3%.

 No final de 2008, com a crise econômica que se abateu 

sobre o mundo, os países centrais logo reduziram as taxas de 

juros para próximo de zero, o Brasil, que estava no início de 

um processo de aumento de juros após ter atingido o mínimo 

de 11,25%, agiu na contramão do mundo e manteve a taxa 

em 13,75% a.a. O BC só foi reduzir a taxa em janeiro, quatro 

meses depois da crise abater sobre o mundo trazendo uma 

contração na produção industrial brasileira de mais de 20%.

Um país como o Brasil, com urgente necessidade de cres-

cer e se desenvolver, não pode se dar ao luxo de transferir 

enormes volumes de capital na forma de renda improdutiva. 

Capitais especulativos afluem ao nosso sistema financeiro 

buscando rentabilidade que nenhum outro país oferece. Cer-

ca de 36% do Orçamento Geral da União são destinados ao 

pagamento de encargos da dívida, recursos estes que pode-

riam atender as enormes carências de infraestrutura, saúde, 

transporte, telecomunicações, educação, saneamento etc. 

Os altos juros não consomem apenas recursos públicos, pelo 

contrário, espalham para toda a economia o alto custo do 

crédito fomentando o comportamento rentista e improduti-

vo, corroendo o poder de compra das famílias e drenando 

recursos do setor produtivo.

A crise de 2008/9 não passou. Europa, Estados Unidos e 

Japão são testemunhas de que ainda não se encontrou, se-

quer, um caminho de consenso que faça a atividade econô-

mica retornar ao curso normal. Mesmo a China, responsável 

pelo crescimento da economia mundial nos últimos anos, 

está reduzindo seu ritmo de atividade.

Com o cenário internacional precário e incerto, a redução 

dos preços das commodities e, ainda, com uma projeção de 

crescimento do PIB em torno de 3,5%, não há porque temer 

a inflação. Além disso, com o aumento das metas fiscais, o 

governo sinaliza para um déficit nominal zero, alterando as 

expectativas futuras dos agentes econômicos, abrindo mais 

uma oportunidade de redução das taxas de juros.

Dado o quadro de incertezas que nos cerca, passou da hora 

de caminharmos para taxas de juros mais próximas ao padrão 

internacional. Menor taxa de juros implica em menor entrada 

de capitais especulativos, câmbio mais realista e competitivo, 

redução do custo de oportunidade do capital, maior equilíbrio 

das contas públicas e maior renda para as famílias.

O Copom, em sua reunião de 31 de agosto, iniciou pro-

cesso de redução da taxa de juros Selic. Acreditamos que re-

duções adicionais dos juros darão ao país a oportunidade de 

iniciar um movimento de combate a crise, apoiado na maior 

competitividade de nossas exportações e no dinamismo de 

nosso mercado interno. Assim, a redução da taxa de básica 

de juros aliada a uma política industrial ativa e realista são 

fundamentais para preservarmos postos de trabalho e conti-

nuarmos a crescer com mais emprego e renda.

E é na defesa da redução dos juros, que a Fiesp lançou, no 

dia 17 de outubro, no auditório de sua sede, em São Paulo, o 

Movimento por um Brasil com Juros Baixos, que articulando 

trabalhadores, empresários e intelectuais tem o firme pro-

pósito de contribuir com o governo e com outros setores da 

sociedade na defesa de um Brasil com maior crescimento e 

oportunidades para a sua população.

Assine você também o Manifesto por um Brasil com Juros Baixos 

no site da Fiesp, no endereço www.brasilcomjurosbaixos.com.br.

Everton Am
aro
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I P & C  I N T E R N A T I O N A L
NOW IS THE LAW: NO ALCOHOL TO MINORS!
Governor Geraldo Alckmin signed a state law that hardens the 
fight against alcohol use by children and adolescents in São 
Paulo. Bakeries, bars, restaurants and convenience stores , 
among other places, can not sell, offer or allow the presence of 
minors consuming alcoholic beverages within the premises. The 
inspection began on November 19th. With the new legislation, 
the merchant is obliged to ask for identification to make the sale 
or allow to be consumed on site. These measures aim to prevent 
teen access to alcohol, which can cause addiction, illness, family 
problems, violence, accidents and deaths. All establishments 
should also expose the liquor space separate from other products, 
with proper signage on the law.

AHORA ES LA LEY: NO ALCOHOL A MENORES DE EDAD!
El gobernador Geraldo Alckmin firmó una ley estatal que endurece 
la lucha contra el consumo de alcohol entre niños y adolescentes 
de São Paulo. Panaderías, bares, restaurantes y tiendas de 
conveniencia, entre otros lugares, no pueden vender, ofrecer o 
permitir la presencia de menores consumiendo bebidas alcohólicas 
dentro de las instalaciones. La inspección comenzó el 19 de 
noviembre. Con la nueva legislación, el comerciante está obligado 
a pedir identificación para hacer la venta o permitir que se consume 
en el lugar. Estas medidas pretenden impedir el acceso de 
adolescentes al alcohol, que pueden causar adicción, enfermedad, 
problemas familiares, violencia, accidentes y muertes. Todos los 
establecimientos deben exponer el espacio licor separado de otros 
productos, con la señalización adecuada en la ley.

SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP 
CELEBRATES THE WORLD DAY OF BREAD
On October 16th, the World Day of Bread was celebrated by Sindipan/
Aipan/IDPC-SP with the feast of St. Edwiges in her sanctuary in Sao 
Paulo. At the time, were distributed to the neighborhood community 
and the devotees of the saint no less than 50 thousand French bread 
produced by bakeries associated entities. "We chose the sanctuary 
to make delivery to the participants because we respect all religions, 
but the Feast of St. Edwiges attracts devotees and well, as they, 
too, many of us, bakers, came to Brazil in faith, not knowing what 
the expected in the future. And, over time we're here, on one side, 
we find that faith feeds the soul, the other, we were sure that the 
bread, which represents the body of Christ in the consecration of 
the Mass, is the food that arrives to all Americans, from the poorest 
to the richest, and feeds the Brazilian families”, says Antero José 
Pereira, president of the entities.

SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP CELEBRAN EL DÍA MUNDIAL DEL PAN
El 16 de octubre, el Día Mundial del Pan fue celebrado por Sindipan/
Aipan/IDPC-SP con la fiesta de San Edwiges en su santuario en Sao 
Paulo. En ese momento, fueron distribuidos a la comunidad de vecinos 
y los devotos del santo no menos de 50 mil pan francés producidos 
por panaderías entidades asociadas. "Hemos elegido el santuario 
para hacer la entrega a los participantes, porque respetamos todas 
las religiones, pero la fiesta de San Edwiges atrae a devotos y así, 
como ellos, también, muchos de nosotros, los panaderos, llegaran 
a Brasil en la fe, sin saber lo que el espera en el futuro. Y, con el 
tiempo que estamos aquí, por un lado, nos encontramos con que la 
fe se alimenta el alma, el otro, estábamos seguros de que el pan, que 
representa el cuerpo de Cristo en la consagración de la Misa, es la 
comida que llega a todos los americanos, desde los pobres hasta 
los más ricos, y alimenta las familias brasileñas”, dice Antero José 
Pereira, presidente de las entidades.

BAKERY SHOWS ITS STRENGTH IN ALL CONGREPAN
More than 2,200 people, including businessmen, technicians, 
parliamentarians and officials attended the XXIX Brazilian Congress 
of Bakery and Confectionery, held from October 21st to 25th, in 
Foz do Iguaçu, by Abip. The meeting was marked not only by the 
enormous support of representatives of the bakery, as well as by 

innovative actions, which gave great impetus to the event. "This 
edition of Congrepan certainly deserves a chapter in the history 
of the event, presented by the impact of innovations”, says the 
president of Abip, Alexandre Pereira. In fact, Congress this year 
surprised the participants with the submission of Concept Bakery, 
an area of 900 square meters and 16 tons of equipment, which 
exposed the very latest in raw-materials and equipments in baking. 
Another innovation was the organization of the event I Congrejovem, 
an initiative targeted to young entrepreneurs and new generations of 
baking, in order to inject “new blood” in the activity. The Congrepan 
also opened space for lectures and motivational techniques, such 
as those conducted by the French expert consultant Dominique 
ECAL and the Brazilian Eduardo Shana.

PANADERÍA MUESTRA SU FUERZA EN TODOS LOS CONGREPAN
Más de 2.200 personas, entre empresarios, técnicos, parlamentarios 
y funcionarios asistieron a la XXIX Congreso Brasileño de Panadería y 
Confitería, que se celebró del 21 de octubre al 25 en Foz de Iguazú, por 
Abip. La reunión estuvo marcada no sólo por el enorme apoyo de los 
representantes de la panadería, así como por las acciones innovadoras, 
que dio un gran impulso para el evento. “Esta edición de Congrepan 
sin duda merece un capítulo en la historia del evento, presentado 
por el impacto de las innovaciones”, dice el presidente de Abip, 
Alexandre Pereira. De hecho, el Congreso de este año sorprendió a los 
participantes con la presentación de la Panadería de Concepción, una 
área de 900 metros cuadrados y 16 toneladas de equipo, que expuso 
las últimas novedades en materias primas y equipos para panaderías. 
Otra innovación fue la organización del evento que Congrejovem, una 
iniciativa dirigida a jóvenes emprendedores y las nuevas generaciones 
de hornear, con el fin de para inyectar “sangre nueva” en la actividad. 
Congrepan también abrió espacio para conferencias y técnicas de 
motivación, como los realizados por el experto francés Dominique 
ECAL y el consultor brasileño Eduardo Shana.

OFFER OF QUALITY WHEAT IS STILL SMALL IN BRAZIL
The Brazilian triticulture advances in the quest for quality wheat, 
but the supply of raw materials is still small compared to what the 
country needs. If missing product suitable for the production of 
French bread, cereal surplus for the production of biscuits, with 
less gluten. This year, exports such as wheat added 2.34 million 
tons, 107% more than the same period in 2010. “The quest for 
quality goes, but progress is walking slowly”, says Reino Pecala 
Rae, Abitrigo’s consultant. This advance of production depends 
on the search for new varieties and producer awareness of the 
need to have a wheat quality and to ensure better pay. “By the 
early 1990s, the industry was controlled by the government and the 
concern of the producers was to produce the quantity per hectare, 
not quality”, says Rae. With the departure of the government, the 
negotiations became directly with the mills, which require higher 
quality product. The process, however, progresses slowly.

OFERTA DE TRIGO DE CALIDAD ES TODAVÍA PEQUEÑA EN BRASIL
La triticultura brasileña avancia en la búsqueda de la calidad del trigo, 
pero el suministro de materias primas es todavía pequeño comparado 
con lo que el país necesita. Si faltan productos adecuados para 
la producción de excedentes de cereales de pan francés, hay un 
excedente para la producción de galletas, con menos gluten. Este 
año, las exportaciones, como el trigo 2,34 millones de toneladas 
añadido, un 107% más que el mismo periodo de 2010. “La búsqueda 
de la calidad va, pero el progreso es caminando lentamente”, dice 
Reino Pecala Rae, consultor de Abitrigo. Este avance de la producción 
depende de la búsqueda de nuevas variedades y el conocimiento 
del productor de la necesidad de tener una calidad de trigo y para 
asegurar una mejor paga. “A comienzos de 1990, la industria era 
controlada por el gobierno y la preocupación de los productores fue 
para producir la cantidad por hectárea, no la calidad”, dice Rae. Con 
la salida del gobierno, las negociaciones se hizeran directamente 
con las fábricas, que requieren una mayor calidad del producto. El 
proceso, sin embargo, es lento.
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O Sindipan/Aipan/IDPC-SP fez uma parceria com o Senai-SP 

para implantação do PROPAP, um programa que tem por objetivo 

qualificar 12 mil padeiros no estado de São Paulo, oferecendo-lhes 

um curso para melhoria do pão francês, no sentido de uniformizar 

a sua produção. A ideia surgiu de uma conversa do presidente das 

entidades, Antero José Pereira, com o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, 

que prontamente disponibilizou os recursos da Escola Senai da Barra 

Funda – uma escola referencial em termos mundiais, só comparável 

no Brasil ao IDPC – para realização desse treinamento.

Inicialmente, foi realizado um curso-piloto que se cobriu de 

sucesso. Agora, numa segunda etapa, todos os instrutores do Senai 

estão passando por um processo de capacitação, para difundir esses 

processos-padrão entre os padeiros de todo o estado de São Paulo. 

Tecnicamente, a proposta é mostrar a esses profissionais as funções 

de cada ingrediente dentro da massa, como controlar todo o processo 

e, ainda, qual a influência dos equipamentos para se obter qualidade 

máxima na produção do pão francês, a fim de que este saia sempre 

de maneira uniforme na padaria em que estiverem trabalhando. Entre 

em contato com o Sindipan/Aipan/IDPC-SP para saber como incluir 

os profissionais de sua padaria nesse treinamento em parceria com 

o Senai-SP!

SERVIÇO:
Sindipan/Aipan/IDPC-SP 

Fone: (11) 3113-0166

Sites: www.sindipan.org.br / www.fundipan.org.br 

QUALIDADE DO PÃO FRANCÊS

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!
524DOCERIA E CONFEITARIA XIMENES LTDA. RUA OLGA, 324

P B LIMA - EPP    RUA MORUMBI, 150

SUPERMERCADO COMIM LTDA.   RUA ROMILDO ISAIAS NETO, 343

PANIFICADORA QUITERIA LTDA.   RUA PIRAQUARA, 343

PADARIA NOVA ATLÂNTICA LTDA.   AV. BOSCHETTI, 472

AGUINALDO CALHEIROS DE MORAIS – ME ESTRADA DE PINHEIROS, 821

JANEIRO

Higiene e Manipulação dos Alimentos 

Atendimento ao Cliente 

Reaproveitamento de Produtos

Básico de Pizza

Rotulagem Nutricional

Responsável Técnico

Doces Finos

Massa Folhada

Petit four avançado

Petit four avançado

Informática Básica

Básico de Panificação

Tábuas de Frios

FEVEREIRO

Tecnologia de Congelamento - Pães Congelados 

Torta Gelada

Chocolataria Fina

Pães Rústicos

Básico de Confeitaria

Básico de Salgados

Cozinha Italiana

Básico de Café Espresso

Rotulagem Nutricional 

Higiene e Manipulação dos Alimentos 

Montagem de sanduiches

MARÇO

Especial de Páscoa

Tábuas de Frios

Responsável Técnico

Higiene e Manipulação dos Alimentos 

Decoração de Bolos (com bico)

Massa Folhada

Tendências de Sabores Brasileiros

Atendimento ao Cliente

Avançado de Panificação

Produtos Zero Açúcar e light para padaria

ABRIL

Pães Orgânicos

Rotulagem Nutricional 

Higiene e Manipulação dos Alimentos 

Avançado de Confeitaria

Informática Básica

Tábuas de Frios

Básico de Panificação

Pães de Fibras / Funcionais

Básico de Gastronomia

Especial Dia das Mães

MAIO

Tecnologia de Congelamento - Pães Congelados 

Rotulagem Nutricional 

Higiene e Manipulação dos Alimentos 

Decoração de Bolos de Casamento

Tendência em confeitaria

Reaproveitamento de Produtos

Básico de Confeitaria

Doces Finos

Atendimento ao Cliente

Cardápio de Inverno - Sopas

Responsável Técnico

JUNHO

Tábuas de Frios

Básico de Chocolate

Informática Básica

Massa Folhada

Petit four avançado

Decoração de bolos (com bico)

Básico de Pizza

Pães Rústicos

Trabalho com Pasta Americana

Básico de Salgados

Rotulagem Nutricional 

Higiene e Manipulação dos Alimentos 

15h às 18h

9h às 12h

15h às 18h

15h às 18h

9h às 12h

15h às 18h

15h às 18h

14h30 às 18h30

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h

14h30 às 18h

15h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h30

14h30 às 18h

14h30 às 18h30

8h30 às 12h30

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

15h às 18h

15h às 18h

15h às 18h

9h às 12h

14h30 às 18h30

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h30

14h30 às 18h30

14h30 às 18h

9h às 12h

9h às 12h

14h30 às 18h

9h às 12h

15h às 18h

14h30 às 18h

9h às 12h30

8h30 às 12h30

15h às 18h

9h às 12h

15h às 18h

15h às 18h

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h

14h30 às 18h

9h às 12h

9h às 12h

9h às 12h

15h às 18h

15h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

14h30 às 18h30

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h

14h30 às 18h

9h às 12h

14h30 às 18h30

15h às 18h

15h às 18h

12/01 e 13/01

16/01 a 30/01

16/01 a 20/01

16/01 a 20/01

18/01

23/01 a 30/01

23/01 a 30/01

23/01 a 30/01

30/01 a 03/02

30/01 a 03/02

30/01 a 03/02

30/01 a 19/03

31/01

06/02 a 09/02

13/02 a 17/02

06/02 a 10/02

06/02 a 10/02

13/02 a 30/03

13/02 a 17/02

22/02 a 28/02

22/02 a 24/02

22/02

23/02 a 24/02

27/02 a 02/03

05/03 a 09/03

06/03

05/03 a 09/03

14/03 a 15/03

19/03 a 23/03

19/03 a 23/03

19/03 a 21/03

19/03 a 30/03

26/03 a 09/04

26/03 a 09/04

02/04 a 09/04

03/04

04/04 a 05/04

09/04 a 20/04

09/04 a 13/04

12/04

16/04 a 30/05

23/04 a 27/04

23/04 a 08/05

23/04 a 27/04

02/05 a 07/05

02/05

03/05 a 04/05

07/05 a 11/05

07/05 a 11/05

14/05 a 18/05

14/05 a 27/06

21/05 a 25/05

21/05 a 01/06

28/05 a 01/06

28/05 a 01/06

01/06

04/06 a 11/06

04/06 a 11/06

04/06 a 11/06

11/06 a 15/06

11/06 a 15/06

18/06 a 22/06

18/06 a 22/06

25/06 a 29/06

25/06 a 29/06

27/06

28/06 a 29/06

IDPC – AGENDA DE CURSOS 2012 

JANEIRO

Petit four avançado

Petit four avançado

FEVEREIRO

Pães Rústicos

Montagem de sanduiches

MARÇO

Produtos Zero Açúcar e light para padaria

ABRIL

Pães Orgânicos

MAIO

Tendência em confeitaria

JUNHO

Básico de Chocolate

Petit four avançado

Decoração de bolos (com bico)

Pães Rústicos

Trabalho com Pasta Americana

9h às 12h

15h às 18h

9h às 12h30

9h às 12h

14h30 às 18h30

14h30 às 18h

15h às 18h

9h às 12h

9h às 12h

15h às 18h

14h30 às 18h

9h às 12h

30/01 a 03/02

30/01 a 03/02

06/02 a 10/02

27/02 a 02/03

26/03 a 09/04

02/04 a 09/04

07/05 a 11/05

04/06 a 08/06

11/06 a 15/06

11/06 a 15/06

18/06 a 22/06

25/06 a 29/06

IDPC – NOVOS CURSOS 2012

S E R V I Ç O S



 o jeito mais redondo

de economizar.
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