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AGORA É A HORA!
Não deixe para amanhã, o que pode crescer hoje. Esse é o melhor conselho que se pode dar no
início de um ano que tem tudo para ser extremamente produtivo para a classe dos panificadores.
Com otimismo e ação a gente chega lá! Ah, chega!!!
“Otimismo” é a palavra-chave que
permeia a maioria das conversas entre os brasileiros desde que o ano de
2012 começou. E é esse sentimento
que alimenta as boas expectativas
da indústria e do comércio para o
ano que – embora contabilize pouco mais de um mês de vida –, já se
revela pleno em possibilidades. As
perspectivas de crescimento econômico no País se mantêm, mesmo
que mais moderadas, em função do
clima de incerteza que desceu sobre
as economias europeias, cujo risco
de contágio do Brasil, embora exista,
é mínimo. De sua parte, o governo
tem sinalizado que, por meio de uma
política monetária mais maleável –
marcada por juros mais baixos e facilidades no crédito –, irá pisar fundo
no pedal para acelerar ainda mais o
desenvolvimento.
Paralelamente, com o aumento
do salário mínimo, milhões de reais
passarão a ser injetados mensalmente em nossa economia, turbinando o
consumo. Mas engana-se quem pensa que, com mais dinheiro no bolso,
as pessoas vão sair gastando sem
critério ou medida. O consumidor vai
gastar mais, sim, mas o fará de maneira mais criativa, buscando obter
como vantagem um equilíbrio entre
custo e qualidade, a partir de uma
plataforma na qual vão pesar, cada
vez mais, atributos como conveniência e sustentabilidade, entre outros
de igual importância.

Por tudo isso, é hora de pôr em
prática e dar continuidade àqueles
planos de modernizar sua padaria,
fazer aquele curso de atualização de
gestão em negócios e de investir no
aperfeiçoamento técnico e profissional das pessoas que trabalham em
seu estabelecimento e fazem dele
um lugar sempre melhor para seus
clientes permanecerem. Sim, porque
padaria, agora, é um lugar para entrar e ficar e não mais para dar uma
“passadinha” para comprar pão. Outra coisa: faça uma análise de viabilidade e, se os resultados forem favoráveis, assuma de vez a sua vocação industrial: invista na ampliação
da área de produção, na aquisição
de equipamentos e crie novos postos de trabalho, a fim de criar novas
oportunidades para seu negócio. Por
que, não? Você pode passar atuar
como fornecedor de produtos acabados para hotéis, bares, restaurantes,
mini-mercados, escolas e demais
estabelecimentos no entorno de sua
padaria. E, se você conseguir montar
um esquema de logística adequado,
pode ir além, aumentando essa área
de abrangência até para bairros mais
afastados.
Os desafios, é claro, são muitos.
Mas, nessa nova etapa de desenvolvimento do nosso País – que será
sede de uma Copa do Mundo em
dois anos, e de uma Olimpíada, em
quatro – não dá para ser diferente.
Precisamos fazer a nossa parte, não

é mesmo?!
Falando em fazer a nossa parte,
as novas Diretorias do Sindipan/Aipan-SP já estão trabalhando em velocidade máxima para fazer de 2012
mais um ano memorável para a panificação de São Paulo e, porque não,
de todo o Brasil. Temos metas bem
definidas, encontros importantes a
serem realizados com autoridades e
fornecedores, eventos, como a FIPAN,
a serem realizados e transformados em retumbantes sucessos. Tudo
para dar continuidade ao trabalho e
aos serviços que nos orgulhamos de
prestar aos nossos associados em
todas as esferas, para que eles também possam continuar trilhando a
trajetória do desenvolvimento e de
do aperfeiçoamento constante, com
segurança, planejamento e tranquilidade. Por isso, contem sempre conosco para o que der e vier em 2012!
Um grande abraço a todos!

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

Cláudio Lira

Vencedores do Prêmio com a Diretoria do
Sindipan/Aipan/IDPC-SP: reconhecimento ao bom
trabalho de divulgação do setor da panificação.

PRÊMIO DE JORNALISMO REVELA VENCEDORES
No dia 13 de dezembro, foi realizada, no auditório do prédiosede das entidades, em São Paulo, a cerimônia de entrega da
quinta edição do Prêmio de Jornalismo do Sindipan/Aipan/IDPCSP. Abrindo o encontro, Antero José Pereira, presidente das
entidades, ressaltou o papel hoje desempenhado pelas padarias,
que, em suas palavras, são verdadeiras “salas de estar” dos
brasileiros: “É na padaria que a gente comenta a novela ou o
futebol da noite anterior, onde encontramos os amigos para o
café da manhã, o almoço ou a happy-hour, e onde nos sentimos
aconchegados. Nos últimos anos, principalmente, a padaria vem
passando por um processo de transformação e modernização
que têm estimulado os clientes, cada vez mais, a frequentarem
esse tipo de estabelecimento. E o sucesso dessa nova proposta
tem muito a ver com o trabalho de divulgação da imprensa. Este
prêmio é, apenas, uma pequena retribuição a todo o carinho e
atenção que ela tem nos dedicado”, sublinhou.
Na edição 2011, o concurso recebeu a inscrição de 26
matérias de mídia impressa e 18 de mídia eletrônica. Depois de
fazer uma avaliação criteriosa de todas elas, o júri selecionou três
em cada uma delas para receber os prêmios de, respectivamente,
viagens a Paris, mais € 1.500, para os primeiros colocados;
viagens a Lisboa, mais € 1.000, para os segundos lugares; e
iPads para os terceiros colocados.
Os vencedores na categoria “Mídia Impressa” foram: 1º)
Letícia Rocha, da revista Prazeres da Mesa, com a reportagem
“Pelas mesas do mundo”; 2º) Regiane Teixeira, da Revista da
Folha, com matéria de capa “O pão nosso de cada dia”; e 3º)
Tariana Hackradt, da Revista da Hora, do Jornal Agora, com a
matéria “É tempo de sopa!”. Já na categoria “Mídia Eletrônica”,
os ganhadores foram: 1º) Christian Baines, do programa Antena
Paulista, da Rede Globo-SP, com a reportagem “Padarias de
São Paulo cativam com detalhes de atendimento”; 2º) Raphael
Hakime, do Portal R7, com a reportagem “Com falta de 10 mil
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pessoas, padarias passam a treinar profissionais”; e 3º Adriana
Soderi, do Bom Dia Brasil, da Rede Globo, com a reportagem
“Massa, a mais consumida”.
“Trata-se de uma iniciativa muito boa, porque São Paulo
tem padarias como nenhum outro lugar do mundo, tanto em
termos de produtos, quanto de ambientação e atendimento. E
a iniciativa de premiar o trabalho jornalístico nos estimula fazer
reportagens ainda mais bacanas”, afirma Christian Baines, do
Antena Paulista. “Sem dúvida, o prêmio é um grande incentivo
para os profissionais de imprensa falarem sobre a panificação,
que é um setor que tem bastante assunto, desde emprego,
até treinamento, passando por técnicas de preparação e muito
mais”, convalida Raphael Hakime, do Portal R7. “A padaria é um
patrimônio paulistano. Só que nem sempre as pessoas se dão
conta disso. Por isso, valorizá-la nas reportagens é algo muito
bom. Parabéns ao Sindipan pela iniciativa!”, registra Regiane
Teixeira, da Revista da Folha.
“Percebemos, ao longo do último ano, que os chefs de cozinha
vêm dando cada vez mais atenção ao pão, principalmente aquele
feito de maneira artesanal, feito como antigamente. E isso é muito
válido dentro da gastronomia. Por isso, iniciativas como esta, do
Sindipan, nos estimulam a colocar ainda mais o pão em evidência”,
pontua, por sua vez, Letícia Rocha, da revista Prazeres da Mesa.
Adriana Soderi, do Bom Dia Brasil, concorda com Letícia: “Ações
como essa são muito boas, pois aproximam, ainda mais, o setor
de panificação e o Sindicato à imprensa. Temos um excelente
relacionamento com as entidades, graças, também, à parceria com
a Dorotéia Fragata, assessora de imprensa do Sindipan”, destaca.
“Ter o nosso trabalho valorizado aumenta a nossa vontade de
pensarmos em novas pautas e angulações para falarmos do setor
da panificação. E só podemos agradecer ao Sindipan por nos
ajudar sempre a fazer isso”, finaliza Tariana Hackradt, da Revista
da Hora, do Jornal Agora, com um grande sorriso.

PAINEL DE NOTÍCIAS
fotos: Cláudio Lira

As novas Diretorias, que ficarão
à frente das entidades até 2015.

NOVAS DIRETORIAS TOMAM POSSE EM EVENTO NA FIESP
No dia 28 de novembro, na sede da Fiesp, em São Paulo, foi realizada a
sessão solene de posse das novas Diretorias do Sindipan/Aipan-SP para
o quadriênio de 2011 a 2015. O presidente reeleito Antero José Pereira e
os novos diretores receberam os cumprimentos dos presidentes da Fiesp,
Aipesp, Abip e Abitrigo, do deputado Federal Arnaldo Faria de Sá, dos
deputados estaduais Fernando Capez e Geraldo Cruz e dos vereadores
Toninho Paiva e Adilson Amadeu, bem como dos representantes de várias
entidades, associações e sindicatos do interior do estado e de outras
regiões do Brasil, e, ainda, de um grande número de fornecedores e
amigos. Entre eles, Levy Roccia, presidente do Sindicato de Panificação
de Piracicaba, Romualdo Farias de Araújo, presidente do Sindicato
da Panificação do Estado da Paraíba, e Antonio de Almeida e Silva,
presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São
Paulo. Todos destacaram o forte crescimento do setor da panificação em
todo o País e elogiaram a histórica atuação das Diretorias do Sindipan/
Aipan-SP como exemplo para as outras entidades.”
“É bom ver que o trabalho das Diretorias tem contribuído muito
para o crescimento do setor, como é o caso dos eventos que elas
promovem, entre eles, a FIPAN”, pontuou Cássio Luciano Borges
Barbosa, presidente da Aipesp. “São Diretorias exemplares, que
trabalham efetivamente para o setor e enaltecem todas as parcerias
que têm com outras entidades, como é o caso da nossa”, registrou, na
ocasião, Luís Martins, presidente da Abitrigo.”Sem dúvida, esta é uma
data importante não só para a panificação de São Paulo como para a
de todo o Brasil. Por seu trabalho profícuo e diversificado, o Sindipan/
Aipan-SP é um exemplo para as entidades de todo o País”, afirmou, por
sua vez, Alexandre Pereira, presidente da Abip.
RENOVAÇÃO DE COMPROMISSOS
Muito feliz por estar presente no evento, o vereador Toninho Paiva enfatizou
o fato de que as Diretorias de ambas as entidades têm correspondido,
ao longo de suas gestões, às múltiplas demandas dos associados: “E

O deputado federal Arnaldo Faria de Sá com o presidente Antero.

Diversas autoridades e personalidades prestigiaram o evento.
estas, não são poucas. Por isso, é muito bom saber que esse trabalho
tão produtivo vai continuar”, acentuou. Por sua vez, o deputado
Fernando Capez se disse bastante orgulhoso por, mais uma vez, estar
participando de um momento importante na trajetória do Sindipan/AipanSP: “Sempre tive muito orgulho da panificação brasileira e, em especial,
da de São Paulo, até porque ela é um fenômeno único no mundo, que
concentra venda de pão e oferta de serviços como food service e loja de
conveniência”, destacou.
Parceiro constante do Sindipan/Aipan-SP, o deputado Arnaldo Faria de
Sá, fez questão de enfatizar em seu pronunciamento na cerimônia de posse
das entidades, que muitos dos avanços que são obtidos na panificação
brasileira se devem à participação e à atuação da panificação de São Paulo:
“Tive e continuo tendo o privilégio de somar forças com as Diretorias das
entidades para lutar por essas conquistas, o que me enche de alegria e
orgulho. E não só elas, como os panificadores de São Paulo podem continuar
contando sempre com essa parceria”, ressaltou.
“O Sindipan e a Aipan são entidades super eficientes, com as
quais temos a satisfação de compartilhar diversas parcerias, como o
treinamento de 12 mil padeiros que estamos realizando neste momento.
O crescimento do setor de panificação faz bem às pessoas, cria
oportunidades de empregos, ajuda no desenvolvimento e está na cultura
e no coração dos brasileiros. E, naquilo que depender de nós, as padarias
ainda vão prosperar muito”, salientou Paulo Skaf, presidente da Fiesp.
“Nesta posse, eu e meus colegas de Diretorias reafirmamos nosso
compromisso de que tudo faremos à frente das entidades para que o
setor continue tendo o seu trabalho e a importância reconhecidos, nos
empenhando sempre para que nossas padarias permaneçam como
modelo não só para o Brasil, como também para todo o mundo”,
enfatizou em seu pronunciamento o presidente Antero José Pereira,
antes de proceder à diplomação dos novos diretores. Após o término
da parte oficial, o evento foi encerrado com um grande coquetel de
confraternização no salão de festas da Fiesp.
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A Escola Móvel do Sindipan/Aipan/IDPC-SP iniciou o ano de 2012 em
plena atividade, “estacionada” no Mercado Municipal da Cantareira.
Ali, ela vai ficar até dia 2 de março, promovendo cursos de formação
e requalificação de mão de obra especializada para a panificação.
A iniciativa faz parte de um acordo realizado entre o Sindipan/Aipan/
IDPC-SP e a Secretaria Municipal de Abastecimento de São Paulo
(Semab), que prevê a alternância da presença da unidade móvel
nos mercados municipais dos bairros da capital paulista e, ainda, em
grandes atacadistas de todas as regiões da cidade. Para conhecer o
roteiro e a grade de cursos da Escola Móvel, basta acessar o site do
Sindipan, no endereço www.sindipan.org.br.

Cláudio Lira

ESCOLA MÓVEL COMEÇA 2012
NO MERCADÃO

Acordo com a Semab
prevê a alternância
da Escola Móvel nos
mercados municipais
da cidade.

Cláudio Lira

IDPC FORMA MAIS
UMA TURMA DE TÉCNICOS

As turmas de formandos, juntas: conhecimento não ocupa espaço
e proporciona capacitação para melhor gestão da padaria.

No dia 6 de dezembro foi realizada a formatura de mais duas turmas de cursos
do IDPC. A primeira foi a do Formação e Capacitação de Gerente de Padaria
& Confeitaria e Estabelecimentos Afins (GEPAD), promovido pelo IDPC, em
parceria com a DS Consultoria, e que fornece aos participantes completo
conhecimento das competências para gerenciar o negócio de padaria. A
segunda, foi a da turma do curso de Gestão de Custos e Formação de Preços,
que permite controlar e adequar a estrutura de custos e preços de vendas,
articulando conhecimentos sobre as ferramentas – modelos e instrumentos
– específicas, e condições de mercado, para subsidiar tomadas de decisões
que visem sustentabilidade, perenidade e competitividade do negócio.

Cláudio Lira

COMITÊ FEMININO DARÁ ASSISTÊNCIA
A AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS

Um dos vários projetos que estão
sendo tocados pelo Comitê Feminino é
o da “Reciclagem do Óleo de Cozinha”.

Definido o calendário de reuniões do Comitê Feminino do Sindipan/Aipan/IDPC-SP: os encontros
passarão a ser realizados em todas as últimas terças-feiras do mês, a próxima deverá acontecer no
dia 28 de fevereiro. Os trabalhos do grupo têm com o objetivo de engajar as esposas dos diretores e
dos associados em diversas atividades relacionadas com a agenda das entidades, como a divulgação
de ações socioambientais promovidas por elas, como é o caso dos projetos da “Reciclagem de Óleo
de Cozinha” e o da “Sacola Vai e Volta”. Além disso, na pauta do Comitê Feminino estão, ainda, a
formatação de uma agenda de visitas a ONGs que atuam com reciclagem e a empresas dotadas com
programas de responsabilidade social e de sustentabilidade, a criação de um hotsite exclusivo para o
Comitê e, ainda, o ingresso nas redes sociais para coleta e troca de informações.

Modernizado, com um novo layout e devidamente atualizado, o site da Confederação Interamericana
da Indústria do Pão (CIPAN) voltou ao ar em janeiro, trazendo uma série de novidades e informações de
interesse para os associados do Sindipan/Aipan/IDPC-SP. A sede da Confederação, aliás, está funcionando
atualmente no prédio das entidades, sob a Diretoria Executiva do atual presidente das três entidades,
Antero José Pereira. Oficializada no dia 6 de outubro de 2005, a CIPAN tem como principal finalidade
representar e coordenar os interesses das entidades empresariais representativas do setor da panificação
das Américas, por meio do incremento das relações entre as entidades representativas da indústria do
pão e a realização de estudos e investigações orientadas ao melhoramento da indústria da panificação em
todos os seus aspectos, entre outras iniciativas. Visite o novo site da CIPAN no endereço www.cipan.org.br.
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CIPAN

SITE DA CIPAN VOLTA AO AR COM MUITAS NOVIDADES

Novo site traz informações de
grande interesse para os associados
do Sindipan/Aipan/IDPC-SP.

PAINEL DE NOTÍCIAS

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin vetou o projeto de lei 128/2011,
de autoria do deputado Donisete Braga (PT), que propunha a proibição
da exposição de cigarros nos seus pontos de venda no estado. No fim
de novembro, o projeto havia sido aprovado pela Assembleia Legislativa,
seguindo para a apreciação do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin,
que o vetou no dia 2 de janeiro, fazendo prevalecer a Lei Federal 9.294/1996
que regula, entre outros temas, a propaganda comercial e a exposição
de produtos fumígenos. Vale lembrar que, para a tomada dessa decisão
de Alckmim, também contribuiu a intervenção do Sindipan/Aipan-SP, por
meio de seu presidente, Antero José Pereira, que manteve reunião com
o governador para expor os motivos e entendimentos da categoria dos
panificadores e solicitar que o veto fosse assinado.
Na justificativa do veto, o governador afirmou que o projeto de lei seria

Michal Zacharzewsk

ALCKMIN VETA PROJETO QUE
PROIBIRIA EXPOSIÇÃO DE CIGARROS

Exposição permitida: veto do
governador faz prevalecer o disposto
na a Lei Federal 9.294/1996.

inconstitucional, pois trata de tema de competência privativa da União, o
qual já foi regulado pela Lei Federal 9.294/1996. Esta lei foi recentemente
alterada pela Lei Federal 12.546/2011, que modificou seu artigo 3º, proibindo
toda forma de propaganda comercial desses produtos, mas permitindo
a sua exposição nos pontos de venda, desde que acompanhada de
advertências sobre os malefícios do fumo e da respectiva tabela de
preços. Nas cidades de São José dos Campos (SP) e Cornélio Procópio
(PR), projetos semelhantes foram aprovados e tornaram-se leis. Contudo,
em ambos os casos, as leis estão suspensas por liminares judiciais cujos
fundamentos se assemelham aos do veto do governador paulista.

ITAIQUARA ALIMENTOS RECEBE MAIS UM PRÊMIO

Itaiquara

Reconhecimento
pela capacidade
de inovação e pelo
comprometimento
com seus clientes e
parceiros.

A Itaiquara Alimentos acaba de receber quatro troféus na premiação Baker Top 2011,
realizada anualmente pela revista Padaria 2000. Além dos prêmios, a linha de Ovos
Líquidos Pasteurizados EGGBOX Itaiquara foi eleita como o “Lançamento do Ano”. O
Troféu Prata foi concedido ao Creme de Confeiteiro, Fermento Biológico e à linha de Ovos
Líquidos Pasteurizados EGGBOX Itaiquara; o Açúcar de Confeiteiro ficou com o Troféu
Bronze. Quase simultaneamente, a empresa foi homenageada no evento “Maiores &
Melhores da Panificação Brasileira”, no qual recebeu o prêmio de destaque na categoria
“Insumos”. Com o recebimento dessas distinções, a Itaiquara reafirmou o seu prestígio
no setor, que, aliado à qualidade de seus produtos e ao comprometimento com os seus
clientes e parceiros, faz com que a empresa seja reconhecida por sua capacidade de
inovação e se mantenha ainda mais competitiva no mercado, facilitando a vida dos
padeiros e confeiteiros, e atendendo as necessidades dos panificadores.

Acervo da Família

Além de suas lições profissionais, João Alves das Neves deixa
como herança para todos aqueles que tiveram a honra de
conhecê-lo a sua alegria de viver, de estar com as pessoas
queridas e de trabalhar exaustivamente com suas paixões.

OBRIGADO POR TUDO,
QUERIDO PROFESSOR
Em janeiro deste ano, o mundo das letras e do jornalismo, bem como
a comunidade luso-brasileira e a panificação paulistana, sofreram uma
grande perda, com o falecimento de um grande representante e amigo.
O jornalista e escritor João Alves das Neves – que, por vários anos foi
colaborador do Sindipan/Aipan-SP, como editor da revista IP&C – nos
deixou no dia 12 daquele mês, deixando saudades e uma trajetória de
brilhantes e marcantes realizações. Nascido no dia 29 de maio de 1927, na
aldeia portuguesa de Pisão de Coja, em Arganil, Distrito de Coimbra, onde
também foi sepultado, João Alves das Neves foi professor universitário e
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escritor. Estudou jornalismo em Paris, posteriormente mudando-se para
a capital paulista, onde exerceu as funções de redator-editorialista do
jornal O Estado de S. Paulo por 31 anos, até se aposentar, e, ao mesmo
tempo, de adido de imprensa e cultural de Portugal em São Paulo e de
professor-pesquisador da Faculdade de Comunicação Social “Cásper
Libero”, durante mais de duas décadas. Complementarmente, fundou
as revistas culturais Portugalia, Comunidades de Língua Portuguesa e
Arganilia, presidiu o Centro de Estudos “Fernando Pessoa”, organizando
vários encontros culturais sobre os países de língua portuguesa, entre
eles uma exposição sobre a Imprensa de Língua Portuguesa, realizada
na sede da UNESCO, em Paris. Foi ainda diretor de várias associações
luso-brasileiras no Brasil e em Portugal, e publicou dezenas de livros,
sete dos quais, sobre Fernando Pessoa. Entre suas obras figuram “400
Anos Padre Vieira – Imperador da Língua Portuguesa” (Memorial da
América Latina, 2009), “As Relações Literárias de Portugal com o Brasil”
(Icalp Lisboa, 1992), “Temas Luso-Brasileiros” (Ed. Cons. Est. de Cultura,
1963), “Fernando Pessoa, Salazar e o Estado Novo” (Ed. Fabricando
Idéias, 2009) e “Fernando Pessoa, O Poeta Singular e Plural” (Editora
Expressão,1985). Além de suas lições profissionais, João Alves das
Neves deixa como herança para todos aqueles que tiveram a honra de
conhecê-lo a sua alegria de viver, de estar com as pessoas queridas e de
trabalhar exaustivamente com suas paixões.

NOVIDADES

Gourmand Alimentos

A Itaiquara Alimentos, uma das mais conceituadas empresas do setor da panificação e confeitaria, relança a sua linha de BRILHOS, RECHEIOS & COBERTURAS em baldes de 4kg. Outra
novidade da Itaiquara é o lançamento da CALDA PARA PUDIM em galão de 5kg. A nova linha é
composta por 21 produtos, sendo 12 sabores de Recheios, quatro Coberturas e quatro Geleias
de Brilho, além da Calda para Pudim. Com textura cremosa e corte limpo, os Recheios Itaiquara
são prontos para serem aplicados, fáceis de espalhar, não escorrem após a aplicação e são
estáveis ao forneamento e congelamento. Os sabores abacaxi, banana, goiaba e frutas vermelhas contêm polpa de fruta em sua formulação. As Geleias de Brilho Itaiquara proporcionam acabamento de alto brilho, são fáceis de aplicar
e espalhar, não escorrendo quando o bolo é fatiado, e também permanecem estáveis no forneamento e congelamento. Além disso, as novas
Geleias de Brilho são versáteis, já que podem ser misturadas a cremes e chantilly, para conferir cor e sabor diferenciados. Já as Coberturas
Itaiquara têm textura firme, não escorrem com facilidade, e proporcionam acabamento espelhado em quatro opções de cores indicadas para
decorar receitas temáticas e coloridas, mas com sabor suave. Assim como o restante da linha, as novas Coberturas mantêm suas características
inalteradas após forneamento e congelamento. Finalmente, a Calda para Pudim Itaiquara tem um delicioso sabor de calda caseira e vem pronta
para usar. Disponível em galão de 5 kg com alça, para facilitar o uso. SAC: 0800 770 6220. Site: www.itaiquara.com.br

Itaiquara

NOVIDADES PROFISSIONAIS

INCRÍVEL EXPERIÊNCIA AO PALADAR
Chega ao Brasil mais uma novidade gastronômica no mercado de guloseimas sofisticadas. Trata-se
dos “GRAVETOS” DE CHOCOLATE Sarments Du Médoc, da francesa Révillon, importados pela Gourmand Alimentos. A linha traz três caixas com 125g cada, nas versões chocolate negro com sabor de
menta, chocolate ao leite com amêndoa caramelizada e, ainda, chocolate negro com grãos de chocolate. Pioneira e referência no mercado alimentício de produtos importados, a Gourmand Alimentos
destaca-se pela inovação e tradição, trazendo do mundo inteiro o que há de melhor em lançamentos e
novidades das marcas e linhas consagradas do setor gastronômico. Explorando sempre os novos nichos do mercado, a importadora se adapta diariamente às necessidades do consumidor brasileiro. O
foco na qualidade seletiva dos produtos garante a amplitude territorial no segmento. A Gourmand Alimentos faz valer seu slogan, “O Sabor do Mundo”. SAC: (11) 3842-5050. Site: www.gourmand.com.br

O azeite Gallo traz ao Brasil diversos lançamentos para incrementar ainda mais a gama de produtos
comercializados no Brasil. A lista começa com o PRIMEIRO AZEITE, um produto extraído a frio para
conservar todas as propriedades das azeitonas, com acidez 0,2%, sabor delicado e suave, ideal para
quem está experimentando as primeiras sensações do azeite nos alimentos como sopas e caldos. Já o
AZEITE NOVO - COLHEITA 2011-2012 tem sabor suave, acidez máxima de 0,2% e tem propriedades
únicas com aroma fragrante, sabor frutado, picante e com notas de ervas frescas e frutos secos, que
o tornam um produto premium e proporcionam uma experiência de degustação singular para quem
aprecia a perfeição que só um azeite com essas características pode proporcionar. Por sua vez, o 3 SABORES possui uma embalagem sofisticada
e exclusiva com três garrafas empilháveis de 200ml. O pack premium contém vinagre balsâmico, azeite extravirgem aromatizado com manjericão e
azeite extravirgem da linha Reserva. Finalmente, o AZEITE MANJERICÃO (disponível apenas para o food service) é um extravirgem enriquecido com
finas folhas de manjericão e acidez máxima de 0,6%. A combinação da origem a um azeite fresco e com sabor marcante e único. Ideal para pratos
que pedem um toque especial de sabor como pastas, saladas e risotos. SAC: 0800 648 0808. Site: www.azeitegallo.com.br

Lightsweet
g

DELÍCIAS QUE NÃO ENGORDAM
O Verão já chegou e nessa época de dias quentes e aumento das atividades físicas, as pessoas precisam
se hidratar ainda mais para repor a energia consumida pelo organismo. Para isso, a Lightsweet, indústria
brasileira de alimentos light, diet e zero açúcar, apresenta os REFRESCOS MAGRO. Os lançamentos não
contêm açúcar, possuem apenas cinco calorias por copo, são enriquecidos com vitamina C e podem
ser consumidos por diabéticos. Cada embalagem com 8g faz um litro, o que representa um rendimento
de cinco copos de 200 ml cada. Sua composição possui polpa de fruta, por isso tem um sabor ainda
mais natural. Os Refrescos Magro podem ser encontrados nos sabores abacaxi, laranja, limão, manga,
maracujá, pêssego, tangerina e uva. Outra novidade zero açúcar da Lightsweet é o DROPS LOWÇUCAR.
O produto, que não causa cáries, está disponível em embalagens de 32g cada e contém apenas 3,7
calorias. Nos sabores tangerina, morango e misto. SAC: (44) 3232-8182. Site: www.lightsweet.com.br
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Azeite Gallo

AMPLIAÇÃO DE PORTFÓLIO

NOVIDADES

A Lual Alimentos, marca de varejo da Brassuco, especializada no segmento de food service e varejo, lança no
mercado o REFRESCO EM PÓ BRASSUK em sachê com 30g, no sabor graviola. O produto chega ao mercado
totalmente reformulado, desde a embalagem até a nova fórmula, que realça o verdadeiro sabor das frutas. O
layout está mais clean, com uma roupagem mais visual, dando destaque para as fotos das frutas, facilitando
a escolha do sabor pelo consumidor. Fruta originária das regiões Norte e Nordeste, a graviola integra a família
de sabores BrasSuk. Além dela, estão entre as 17 opções de refrescos para o consumidor: laranja, laranja com
manga, limão, manga, maracujá, morango, salada de frutas, tangerina, uva, abacaxi com hortelã, guaraná, jaboticaba, laranja com acerola, pêssego, abacaxi e goiaba. SAC: 0800 770 7230. Site: www.lualalimentos.com.br

Lual Alimentos

O VERDADEIRO SABOR DA FRUTA

SUCRILHOS DAS ESTRELAS

Kellog’s

Em fevereiro, o filme da Star Wars Episódio I “A Ameaça Fantasma”, uma das
maiores reproduções cinematográfica de todos os tempos e top no ranking da
franquia de maior sucesso da sétima arte, terá a sua reestreia em 3D, com exibição nos cinemas de todo o Brasil. E para celebrar essa novidade, a Kellogg’s
lançará uma promoção que promete ser um sucesso entre os fãs da trilogia.
Dentro das embalagens promocionais totalmente redecoradas de SUCRILHOS
730G e SUCRILHOS CHOCOLATE 780G haverá três cards colecionáveis que
serão distribuídos aleatoriamente, sendo um que brilha no escuro, um holográfico e um colorido. Os cards possuem três pontuações diferentes: ataque,
defesa e poder de troca, o jogo estimula a criatividade das crianças e promove
a interação entre os participantes. Já as embalagens promocionais da linha
INDIVIDUAL DE SUCRILHOS ORIGINAL, SUCRILHOS CHOCOLATE (ambas
com 25g) e SUCRILHOS POWER (20g) contam com adesivos alusivos ao filme,
que brilham no escuro. Ao todo, a Kellogg’s preparou 24 ilustrações diferentes
para os cards e os adesivos. SAC: 0800 888 5555. Site: www.kelloggs.com.br

A Nestlé acaba de lançar mais duas opções de iogurte Duas Camadas: FRUTAS VERMELHAS
e MAÇÃ & BANANA. As novidades vêm com pedaços de frutas, não contém corantes artificiais e são ideais para quem busca uma alimentação focada na saúde e bem-estar. Os sabores foram escolhidos e aprovados por meio de uma pesquisa encomendada com os consumidores Nestlé. Os lançamentos atendem o público que cada vez mais está preocupado com
uma alimentação saudável, saborosa e de qualidade, aliada à necessidade de praticidade.
As novidades chegam às gôndolas com uma tampa de alumínio diferenciada, de cor vermelha, para facilitar a identificação. Novidades da marca são, também, os dois novos produtos
da marca Chandelle inspirados em receitas queridas dos brasileiros: CHANDELLE TORTA
DE MORANGO (180g) e CHANDELLE TORTA DE LIMÃO (180g). Os lançamentos inovam na
categoria que, de acordo com a Nielsen, movimentou mais de R$ 300 milhões em 2010, crescimento de 20,5% em relação ao ano anterior. SAC: 0800 7702460. Site: www.nestle.com.br

Mococa

ATÉ A ÚLTIMA GOTA

18

:::

IP&C 780

:::

Fev/Mar 2012

Atenta às demandas dos consumidores, a Mococa, uma das maiores indústrias de laticínios do País, apresenta ao mercado sua linha de LEITE LONGA VIDA em embalagem
Tetra Brik Aseptic 1.000ml Midline, com a tampa abre e fecha FlexiCap. A novidade
apresenta um formato diferenciado, que facilita o ato de servir e o fluxo do leite até a
última gota. Direcionados ao público que busca praticidade e alimentação saudável, os
lançamentos serão comercializados nos principais varejistas de São Paulo nas versões
integral, semidesnatado e desnatado. Além dos conhecidos benefícios nutricionais do
leite, a nova Linha de Leites oferece ao consumidor uma embalagem segura, prática e
fácil de abrir. A tecnologia multicamadas da Tetra Pak preserva as características nutricionais e o sabor do produto, protegendo os alimentos. Além disso, devido ao processo
térmico ao qual é submetido, o leite é de fácil armazenagem e ideal para consumidores
que valorizam a praticidade. SAC: 0800 707 0033. Site: www.mococa.com.br

Nestlé

SAUDÁVEIS E SABOROSOS

NOVIDADES

A Sorvetes Jundiá lança o SABOR MAMÃO e aumenta o leque de opções da linha de sorvetes de 2 litros. A novidade
faz parte de uma edição disponível por tempo limitado no
mercado e destaca uma das frutas tropicais mais consumidas, especialmente em forma de sobremesas. A versão em
sorvete de massa para o mamão chega na medida certa para quem aprecia a fruta. O diferencial em qualidade, com sabor e texturas
especiais, que marca todo o mix de produtos Jundiá, também são pontos de destaque no lançamento. Outra novidade da marca são os
três novos sabores da sua Linha Max de picolés premium: o MAX TORTA DE LIMÃO, o MAX CAPPUCCINO e o MAX BROWNIE. Todos
seguem a premissa de oferecer sabores únicos e com texturas incomparáveis, sendo produzidos para tornar qualquer hora do dia um
momento especial. Os produtos unem o chocolate à personalidade de sabores como o cappuccino, limão e brownie. O resultado são
três versões deliciosamente geladas de picolés premium inspirados em sobremesas. SAC: 0800 772 9998. Site: www.jundia.com.br

Sorvetes Jundiá

MARAVILHA TROPICAL

AMAzon Waters

MIX INÉDITO NA CAIXINHA
A AMAzon Waters desembarca no País e insere no mercado uma nova categoria de bebidas desenvolvida para
os amantes dos drinques naturais e bebidas não gaseificadas: o MIX COCO + TEA. A novidade – lançada nos
Estados Unidos no ano passado – chega por aqui nas versões Água de Coco + Chá Branco, Água de Coco +
Chá de Menta e Água de Coco + Chá Verde, em embalagens com 250ml. “O Coco + Tea é a primeira mistura
natural de água de coco com chá, não existe nada semelhante no Brasil. O produto, totalmente sem conservantes, é uma ótima opção para os adeptos da vida saudável e para os esportistas”, destaca Paulo Zottolo, CEO
da AMAzon Waters. Para posicionar a marca junto aos seus diversos públicos, a agência de branding e design
Casa das Três criou o conceito “Diferente é ser Natural”. “Partimos desse tema para elaborar toda a estratégia da marca. É uma bebida 100%
natural, que traz um mix inédito ao Brasil,” conta Luciana Brasil, sócia da Casa das Três. Com o intuito de mostrar a “cara” do novo produto, o
Coco + Tea conta ainda com embalagem diferenciada, material de ponto de venda e um time de promotores de várias tribos para ativação da
marca, além de campanha com linguagem contemporânea. SAC: (11) 2158-1560. Site: www.amawaters.com.br

Conhecida em mais de 150 países pelo seu sabor inconfundível, a Haribo lança dois
novos sabores no portfólio brasileiro. TROPIFRUTTI, uma das novidades, é uma ótima
sugestão para o verão, já que as balas de gelatina chegam em forma de frutas tropicais com sabores sortidos de banana, laranja, melancia, uva, abacaxi e morango. O
segundo lançamento fica por conta da FRESA BALLA, deliciosos mini tubos de morango. As balas alemãs – importadas pela Aurora Fine Brands – são uma ótima opção
para agradar a criançada. Além dos dois lançamentos, podem ser encontradas no
Brasil em mais oito opções, entre as quais os clássicos Ursinhos de Ouro – em formato
de ursinhos com sabores sortidos de frutas – e a Happy Cola, em formato divertido de
garrafa e sabor de coca-cola. SAC: (11) 3623-2280. Site: www.aurora.com.br

MORANGO E LARANJA NO MIX

Sanjo

A linha de balas duras Fruittella Swirl, uma das mais tradicionais do Brasil pertencente à Perfetti
Van Melle, sai na frente mais uma vez e inova ao trazer para o mercado nacional de balas o
FRUITTELLA FRUIT MIX, primeiro stick sortido das frutas líderes em vendas – e morango e laranja –, combinadas com creme. Assim como os demais sabores de Fruittella Swirl combinados
com creme (morango, café, menta, uva e limão), o novo produto também chega ao mercado em
sticks de 45 gramas, com dez unidades. O lançamento desses sabores não acontece por acaso:
“A companhia tem detectado, ao longo dos anos, que as balas com sabor de morango têm apresentado um ótimo desempenho de vendas e o sabor de laranja lidera muitas categorias onde
está presente”, explica Filippo Vidal, gerente de Marketing da Perfetti Van Melle no Brasil. A linha
Fruittella Swirl, lançada no Brasil em 2003, tem obtido bons resultados e hoje é uma das marcas
líderes da companhia. SAC: 08000-551412. Site: www.perfettivanmelle.com.br
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Aurora Fine Brands

PARA ANIMAR O VERÃO

NOVIDADES

NOVA APRESENTAÇÃO NO PDV

Yoki

Com o objetivo de aumentar as vendas nos principais pontos de vendas, a Yoki traz ao mercado um
novo layout para a caixa de PAÇOQUINHAS. A partir de agora, um dos doces mais tradicionais tem
como opção ser apresentado em formato de display nos PDVs, além da clássica paçoca de rolha. A
novidade tem por objetivo atrair mais a atenção do consumidor para o produto, além de ter um design
alegre e descontraído, de acordo com a proposta do doce. O lançamento é voltado para padarias,
bares, lanchonetes e bancas, entre outros. A Paçoca Tablete Display chega ao mercado com ótima
relação custo-benefício e oferece mais exposição da marca, para alavancar as vendas da empresa e
trazer mais lucro também para os panificadores. SAC: (11) 2188 8444. Site: www.yoki.com.br

PREMIADÍSSIMOS DA TOSCANA

Costazzurra

Seguindo a filosofia de apresentar produtos diferenciados, com excelente qualidade e custo/benefício, a importadora Costazzurra passa a importar no Brasil com exclusividade os vinhos da vinícola
italiana CARPINETO, produzidos na região da Toscana, na Itália. Os produtos da linha possuem diversas premiações e receberam importantes pontuações de veículos especializados em vinhos. Um
dos destaques dessa linha é o vinho Chianti Clássico Reserva 2006, que recebeu 92 pontos na revista
Wine Spectator (ed. outubro/2011); obteve quatro estrelas na revista Decanter (edição junho/2011);
foi capa da revista Wine Enthusiast (ed. abril/2011); foi congratulado com 91 pontos no guia italiano I
Vini di Veronelli 2012; e conquistou 91 pontos e, ainda, foi medalha de ouro no concurso de vinhos “La
Selezione del Sindaco”, realizado em 2010, em Brindisi, na Itália. Outro vinho de grande prestígio da
linha Carpineto é Farnito IGT 2005, que foi classificado pela publicação italiana IL Mio Vino 2011 como
o melhor Cabernet Sauvignon produzido na Itália. SAC: (11) 3663-1837. Site: www.costazzurra.com.br

Dom Bosco, a marca da Cereser conhecida pelos seus vinhos de mesa e conhaque, agora conta
com uma novidade própria para o verão. O DOM BOSCO FRISANTE – apresentado nas versões
Branca e Rosé – alia o sabor nobre dos vinhos da melhor qualidade ao frescor da bebida gaseificada. De aroma leve e frutado, o produto, feito para ser consumido bem gelado, é opção perfeita
para happy-hours, baladas, coquetéis, servir em reuniões informais com os amigos ou para se
refrescar nos dias quentes, enquanto relaxa em casa, na praia ou na piscina. "O lançamento inova
a linha Dom Bosco, e reforça a presença da marca na categoria de vinho com produto de alto padrão de qualidade, que atende o perfil da nova geração de consumidores", afirma José Fontelles,
diretor comercial da Cereser. SAC: 0800 702 2517. Site: www.cereser.com.br

Cereser

PARA CONSUMIR BEM GELADO

ARGENTINOS MARCANTES E INTENSOS

Casa Flora

A Bodegas Nieto Senetiner anuncia o lançamento de mais seis rótulos especiais: entre eles os ESPUMANTES CADUS CHAMPENOISE e GRAN CUVEE BRUT, que chegam ao Brasil por meio da Casa Flora Importadora. Os espumantes da vinícola argentina são o acompanhamento ideal em celebrações especiais.
Marcantes e intensos, apresentam um charmoso tom “assalmonado”, resultado do processo de vinificação
em que há muito pouco contato com as cascas da Pinot Noir, uva tinta que é a única variedade empregada
na fabricação. Um toque a mais para fazer de qualquer ocasião um evento único. Pelo “Brut Nature” dos
rótulos, entende-se o mínimo possível de açúcar residual na composição – de acordo com a escala argentina, que classifica o espumante desde o mais seco até o mais doce. Mas não é só: a perlage (borbulhas)
fina e persistente do espumante denota uma cuidadosa elaboração, que vem desde a chamada “Zona
Premium” de Luján de Cuyo – na tradicional província vinícola de Mendoza, na Argentina –, cuja amplitude
térmica, além de outras condições, são ideais para o cultivo de uvas de alta qualidade. O vinhedo que
fornece matéria-prima ao espumante está plantado na região há cerca de 20 anos. Os produtos são comercializados no Brasil no tamanho tradicional com 750 ml. O tradicional Espumante Brut Nature, também
é encontrado no formato “baby”, com 187 ml. SAC: (11) 3327-5199 Site: www.casaflora.com.br
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baguette francesa
agora em suas mãos.
Com Grãos
Quinoa e Linhaça

Tradicional

Você vai lucrar ainda mais.
Vendas - São Paulo: (11) 3769.1222 - Curitiba: (41) 3218.4500 - SAC : 0800 168 333
Veja também o modo de preparo no site: www.anaconda.com.br

D E S TA Q U E – D E C O R A Ç Ã O

Osmar de Castro

Expor com charme e
criatividade é a dica para
fazer bons negócios na
padaria. Principalmente,
em datas especiais.

DECORANDO BEM,
PARA GANHAR MUITO
A decoração e a ambientação criam focos de interesse em sua padaria que ajudam
você a lucrar bastante, principalmente em datas especiais, como a Páscoa e o Dia das
Mães que se aproximam.

N

a equação de atratividade dos clientes, aspectos antes deixados em segundo plano, agora
ganham, literalmente, cada vez mais visibilidade. É o caso da decoração, que há muito deixou de
ser atributo de luxo nas padarias, para se tornar em
item que deve ser obrigatoriamente visitado e revisitado pelos panificadores, a fim de garantir uma ambientação de sua casa, na qual as pessoas se sintam
aconchegadas, à vontade, perfeitamente integradas e,
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porque não dizer, motivadas a consumir.
Tamanha é a importância da manutenção de um espaço harmônico para os clientes na padaria – tanto para
“chegar e comprar”, quanto para “chegar e ficar” –, que
alguns especialistas de gestão de negócios consideram os
pré-requisitos da boa arquitetura e da boa decoração até
mesmo prioritários em relação a outros, como o atendimento e a qualidade dos produtos. Por essa óptica, então,
o cliente, em primeiro lugar “come” a ambientação, de-

D E S TA Q U E – D E C O R A Ç Ã O

pois o atendimento, para, finalmente apreciar a comida.
Pode até ser que você não concorde com a ordem
de importância dessas prioridades, preferindo uma
acomodação mais lógica dentro daquilo que você entende como correto. Mas, não há como negar que a
importância da decoração nessa tríade é fundamental.
Engana-se, contudo, quem acredita que o luxo deve
sempre imperar em cada detalhe. Isso até pode acontecer,
mas não é, absolutamente, uma regra obrigatória. Isso
porque, antes de tudo, a preocupação que deve nortear
a escolha do tipo e do estilo de decoração tem a ver com
o gosto da clientela que frequenta o estabelecimento. Em
outras palavras, ela tem que ser customizada a eles.
Assim, a decoração pode ser “chique” ou mesmo
mais simples. Tudo vai depender do tipo de ambiente
que você necessita e que vai agradar a sua clientela,
pois o sucesso do negocio está nas mãos dos clientes
e da satisfação destes. Por isso é que a decoração é tão
importante. E nela, a capacidade de gerar conforto e
proporcionar bem-estar não tem preço.

PSICODINÂMICA DAS CORES
Decorar uma padaria, entretanto, não é uma tarefa tão
simples quanto pode parecer. Isso porque ela não depende apenas de bom gosto. Mais do que isso, é algo que exige experiência, conhecimento de materiais e, ainda, de
tendências de texturas e cores. A escolha destas, aliás,
tem uma importância enorme, porque a cor é uma das
percepções que mais contribuem para a estruturação do
psiquismo humano, proporcionando estados de ânimos
específicos e nos ajudando a interpretar e a decodificar a
realidade de modo inteligível, numa segunda ação que se
sucede ao ato de vermos alguma coisa. Esse é um estudo
chamado psicodinâmica das cores.
Assim, capacidade de utilizar as cores na decoração,
dentro de um processo de comunicação visual de um
estabelecimento comercial como uma padaria, garante,
subliminarmente, a absorção de ideias referentes ao contexto no qual está inserida. É por isso, por exemplo, que
cores como amarelo e vermelho inevitavelmente desper-

tam o apetite, enquanto outras, como o branco e o verde
transmitem, respectivamente, limpeza e refrescância.
Os profissionais de publicidade sabem como ninguém que a subliminaridade – ou o ato inconsciente
que ela proporciona – é eficaz para propagar ideais.
Vale lembrar que 95% das atitudes humanas são movidas pelo seu inconsciente, portanto pelas emoções
que são despertadas através de estímulos externos.
Dessa forma, na elaboração comercial a cor passa de
um simples detalhe do design para um importante
item que dissemina o conceito como num todo. E isso
pode ser muito útil para destacar o ambiente e garantir parte do sucesso da padaria. Portanto, a escolha de
uma cor deve ser rigorosamente estudada.

TESTE, INOVE E LUCRE
Por ser repleta de detalhes, a decoração de uma padaria
fica mais fácil e prática quando se pode contar com a
ajuda de um profissional habilitado. Um dos maiores
especialistas no assunto é o pesquisador e restaurador
digital, colecionador e decorador Osmar de Castro, que,
há muito tempo, vem desenvolvendo um trabalho sério, aprimorando cada vez mais a arte de criar e decorar, por meio de técnicas que engrandecem o ato de
vender e expor produtos, agregando maior valor final a
cada um desses itens. Um pouco de seu trabalho pode
ser visto no blog Panificarte (panificarte.blogspot.com).
“Há muito que se vender e muito a ser comprado.
Só que mostrar nem sempre é o suficiente. Expor com
charme e criatividade é a dica para fazer bons negócios. Por isso, acredito que quanto mais atrativa está
uma padaria, mais esta venderá e atrairá públicos que
procuram cada vez mais de produtos bonitos, bem expostos, iluminados, e que desperte o desejo insano de
comprar, adquirir, possuir. Assim, os produtos passam
de meros elementos coadjuvantes a protagonistas”,
afirma. Osmar diz que quando começa um trabalho
novo, primeiro observa o ambiente com a luz natural.
Depois, posiciona alguns objetos e percebe a reação do
cliente. “E quando ele reage, sinto que meu trabalho
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surtiu o efeito desejado. A dica, então, é testar, inovar
e garantir que nada esteja como antes”, registra.
Antenado com o movimento, o decorador destaca
uma tendência que vem chamando a atenção e deixando as padarias mais atrativas são as decorações
com objetos antigos utilizados em fazendas e no interior, como jarros de leite, sacos de pano, ramos de
trigo e cestos, entre outros. Esses utensílios dão um
ar mais caseiro ao lugar, tornando-a mais aconchegante, agradável, calmo e, ao mesmo tempo prático e
mais favorável para a realização das compras. “Nesse
ambiente, a madeira exerce bem este papel, principalmente em tom natural”, detalha Osmar.

ciados ao café e ao chocolate também, um verdadeiro
afrodisíaco para as pessoas calientes”, ensina o decorador Osmar de Castro.
Na Páscoa, coelhos, ovos de chocolate, trufas, vinhos
e cestas criam um perfeito cenário para a exposição e
venda dos produtos. Para criar a ambientação perfeita
para a comemoração da data em sua padaria, algumas
empresas como a Cromus se especializaram no assunto.
A nova Coleção Páscoa 2012 da empresa, por exemplo,
chega repleta de novidades e cores vibrantes, que misturam beleza e diversão. São irresistíveis e encantadoras
combinações cromáticas, como pink com laranja, azul
com amarelo e roxo com verde, entre outras, que podem

Cromus

Novidades da Cromus
nas diversas famílias de
bonecos e pelúcias, para
deixar a sua padaria no
clima da Páscoa.

“INVASÃO” DE COELHOS
Em nenhuma época, entretanto, a decoração de uma padaria ganha destaque tão importante quanto nas datas
comemorativas. Nas duas que se aproximam em nosso
calendário – Páscoa e Dia das Mães –, então, investir na
ambientação correta da loja traduz-se como a melhor
garantia de sucesso comercial em ambos os períodos.
Sabemos que a maioria das pessoas é apaixonada
por chocolate, então nesta data, exponha sempre de
maneira que o produto agregado também nos lembre
do poder dos chocolates, como é o caso do café. “Chocolate e café combinados, tornam nossas papilas gustativas muito mais sensíveis. Os licores de damasco,
cacau, cereja, amarula, entre outros podem ser asso-
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ser vistas nas folhas, cestinhas, sacolas e nas modernas
e arrojadas embalagens criadas para data.
Novidades da Cromus, também, nas diversas famílias de bonecos e pelúcias, com padronagens florais,
campestres, poás e cores bem alegres. Na linha de Bonecos Decorativos, o destaque vai para a Família Merengue, que traz graciosos coelhos em belas estampas
florais nas cores rosa antigo e azul, perfeitas para decorar o ambiente da padaria. Em linha com a já mencionada tendência rústica, a Cromus oferece a charmosa Família Marshmallow, na qual a simplicidade do
campo é apresentada na forma de lindos coelhos nas
cores coral e verde claro, em diversos tamanhos e modelos. Isso, sem falar também da Família Tiramisu, de
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Agilidade na entrega; mais de 250 representantes comerciais autônomos; mais de 2.500 itens e com distribuição para
toda a região Sul e Sudeste do país. Você escolhe os produtos e deixa que o resto a gente faz.
“Servir cada vez melhor para servir sempre, esse é o nosso compromisso com você”.
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A exposição de produtos
em locais com luz quente
e direta, à altura do olhar,
sempre vende mais.

Osmar de Castro

bonecos com visual contemporâneo, mesclando padronagens jeans e xadrez com a doçura dos cupcakes,
e formando uma coleção que encanta por sua beleza.
A criatividade manda na hora de fazer os arranjos.
Nessa alquimia, coelhos de todos os tamanhos podem
ser combinados a panelas de barro, galhos e flores secas, colheres de pau e panelas de barro para compor o
visual, ao lado de caixas de bombons, trufas, merengues, chocolates em barra e ovos de Páscoa pintados
à mão para realçar ainda mais a composição em sua
padaria. Isso sem esquecer os produtos e receitas criadas para a ocasião: “Sempre faça uso de mercadorias
que possam ser levadas pelo cliente. Produto exposto
tem maior valor agregado, gerando maior lucro no final”, dá a pista o decorador Osmar.
Ainda segundo ele, a exposição de produtos em locais com luz direcionada – geralmente, quente e direta,
para realçar os tons pasteis dos itens de decoração – e à
altura do olhar sempre vende mais, por facilitar o toque
que é natural do ser humano. “Queremos sempre experimentar texturas, cores, fragrâncias e sabores diferenciados e agradáveis. Um local bem decorado certamente
atrairá o olhar atento do consumidor”, complementa.

CRIANÇAS PARA A PADARIA
As mesmas dicas valem para a decoração da padaria
para o Dia das Mães. Embora seja impossível tematizar
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tanto o visual da loja como acontece na Páscoa, você
pode usar a criatividade para suprir a falta de elementos
bem definidos para decorar os espaços. Uma dica: o Dia
das Mães motiva a criação de uma decoração carinhosa,
acolhedora, que consiga transmitir de forma sutil traços
do amor maternal. Assim, o ambiente pode ser “invadido”, por exemplo, por pelúcias de corações vermelhos,
grandes e pequenos, para compor esse clima.
Outra sugestão é o uso de técnicas artesanais, uma
forma adicionar personalidade ao visual do estabelecimento: EVA, patchwork, espuma, decoupage e biscuit são opções que prometem agradar as mamães
dependendo do contexto. Às vezes uma ideia simples,
como um cartaz personalizado, por exemplo, pode ter
resultado que uma decoração rebuscada não alcança.
A dica é: seja original, fuja de clichês e reproduza um
pouco da arte minimalista no seu projeto de decoração com criatividade acima de tudo.
Vale, ainda, apostar em pequenas atitudes para cativar os consumidores, como a entrega de brindes e
sorteios especiais. Nesse sentido, vale mencionar uma
ideia da rede norte-americana de supermercados Food
City, que deu muito certo no Dia das Mães do ano passado, e que, provavelmente será repetida neste. No espaço da padaria de algumas das lojas, foi montado um
balcão pequeno na sexta-feira e no sábado anteriores à
data da comemoração. Nele, um confeiteiro e um assistente ensinavam às crianças alguns macetes e permitiam que elas soltassem a imaginação na decoração de
vários bolos previamente feitos pela padaria, enquanto
seus pais faziam suas compras. A ação também serviu
para atrair os pais, que podiam escolher imagens para
decorar os produtos. Com o serviço, os produtos custavam um pouco mais, mas ninguém reclamou disso. O
Food City também contratou um fotógrafo que vendia
as imagens tiradas durante as atividades. Ao final da
ação, a rede contabilizou 55 bolos decorados pela criançada, sem contar os encomendados para a data.
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Alan Rainbow

A gastronomia molecular
propõe um enfoque
radicalmente novo da cozinha,
utilizando ferramentas de
ciências como a química, a física,
a biologia e a neurologia.

GASTRONOMIA MOLECULAR: UMA
REVOLUÇÃO NA ALIMENTAÇÃO HUMANA
Por Nicole Cihlar Valente*

Os profissionais de alimentação possuem uma nova aliada na diversificação da técnica
dietética: a gastronomia molecular. Alguns paradigmas que remetem à limitação de sabores e à diversidade de ingredientes para dietas pastosas e líquidas, por exemplo, têm,
nessa nova tendência uma aliada poderosa, que certamente colaborará na criação de
novas possibilidades de sabores e melhora na oferta nutricional.

A

gastronomia molecular deriva das experiências realizadas nos anos 1980, pelo físico húngaro Nicholas Kurti e pelo químico francês
Hervé This, na Universidade de Oxford, Inglaterra. Foi
identificada como um ramo particular da Ciência dos
Alimentos, em 1988, por Hervé This. O Instituto Nacio-

nal de Pesquisas Alimentares (INRA), da França, desenvolve pesquisas em gastronomia molecular, cujos
objetivos são:

1. Criação de uma antropologia culinária - Recenseamento e exploração físico-química das “dicas” culinárias.
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2. Introdução de matemáticas culinárias - Modelização
de práticas culinárias visando a aperfeiçoamentos.
3. Experimentação - Introdução de instrumentos, métodos e ingredientes novos na cozinha doméstica ou
de restaurante.
4. Inovação - Criação de novos pratos com base na
análise de iguarias clássicas.
5. Divulgação - Apresentação da ciência ao público,
considerando as práticas culinárias.
A gastronomia molecular propõe um enfoque radicalmente novo da cozinha e procura compreender os
tradicionais métodos empíricos da culinária, utilizando ferramentas de ciências como a química, a física,
a biologia e a neurologia. Essa pesquisa científica desemboca em várias aplicações tecnológicas que permitem aperfeiçoar o preparo de pratos conhecidos e
criar novas receitas. Entre as novidades possíveis estão os suspiros preparados em ar rarefeito, a mousse
de chocolate sem ovos, a maionese feita com claras de
ovo no lugar de gemas e os sorvetes preparados com
nitrogênio líquido.

PERGUNTAS E RESPOSTAS
Por que a maionese desanda? Qual é a temperatura
ideal para se cozinhar um ovo? Como fazer um bolo de
chocolate sem farinha em um minuto? Como fazer um
suflê crescer mais? Por que os doces em calda ficam
mais saborosos quando preparados em panelas de cobre? Salga-se um bife antes ou depois de ir para a frigideira? Essas são algumas das questões respondidas
pela gastronomia molecular. Mas a ciência se interessa também por questões mais fundamentais, como:
"O que é o paladar?", "Como funcionam as papilas?",
"Como o cérebro interpreta os sinais que as papilas
captam?". Há ainda criações como sorvete de parmesão, gelatina quente, esferas gelificadas com nhoque,
ravióli ou caviar, entre outros.
Na Inglaterra, até recentemente um dos países europeus com fama de ter uma das piores cozinhas do
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mundo, há o fenômeno Heston Blumenthal, o comandante das panelas (e do nitrogênio líquido a -196°C) do
Fat Duck, em Bray, cidade localizada perto de Londres.
Em Paris, onde não faltam talentos estrelados das
caçarolas, uma das sensações culinárias é Pierre Gagnaire, cujo estabelecimento carrega seu nome. Não é
de se estranhar que, em 2006 e novamente em 2007, as
casas comandadas por Ferran Adrià, Heston Blumenthal e Pierre Gagnaire se mantiveram, sempre nessa
ordem, nos três primeiros lugares da lista dos melhores restaurantes do mundo, elaborada pela revista inglesa Restaurant.
O chef catalão Ferran Adrià utiliza a tendência em
alta, que atende pelo nome um tanto enigmático de
cozinha molecular. Em sua base estão os conhecimentos científicos. Para combinar os ingredientes e preparar as receitas, utiliza máquinas normalmente empregadas em laboratórios de pesquisa ou pela indústria
de alimentos. A idéia é aproveitar as leis básicas da
física e da química para empreender novas aventuras
no mundo dos aromas, sabores e texturas.
Esses três chefs e muitos outros que despontam
mundo afora, como o brasileiro Alex Atala do restaurante DOM, em São Paulo (SP), 38° lugar no ranking da
Restaurant em 2009, praticam, cada um a seu estilo,
com maior ou menor intensidade, o que se convencionou chamar de cozinha molecular.

UMA NOVA FORMA DE COZINHAR
Em um meio que privilegia a tradição e, por vezes,
crendices culinárias passadas de geração em geração,
os executores dessa nova cozinha não hesitam em
aproveitar seus conhecimentos sobre ciência, em especial da química e da física, para criar e elaborar seus
pratos. Para que servem exatamente os estudos de
This e de outros pesquisadores da gastronomia molecular, um ramo da ciência dos alimentos fundado no
fim dos anos 1980?
Em poucas palavras, eles querem alterar a forma
como se cozinha em casa e nos restaurantes. Estão
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em busca de uma culinária mais racional, em que se
entenda o uso de determinado ingrediente ou saiba-se
por que foi adotado certo procedimento.
Para os cientistas da cozinha, a arte de transformar
produtos de origem vegetal ou animal em alimentos
comestíveis parou no tempo e se encontra presa a receitas que, não raro, utilizam ingredientes desnecessários (ou que não são os melhores), ou promovem
procedimentos inúteis, ou, ainda, de função ignorada.
Sob a óptica da ciência, cada parte de um prato culinário é descrita esquematicamente como um sistema
disperso ou coloidal, uma mistura homogênea na qual
uma substância se divide em partículas diminutas e
se espalha em meio a uma segunda substância. Não é
uma maneira muito atraente de visualizar um pudim
ou uma lasanha, mas ajuda a entender a arquitetura

interna de uma receita. Por esse prisma, três fases da
matéria estariam envolvidas em um prato: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Esses estados estão dispersos, misturados, introduzidos um no outro
ou superpostos. Raramente uma preparação culinária
é totalmente sólida, pois seria difícil de engolir, ou líquida (nesse caso, seria uma bebida, não uma comida).
This desenvolveu até uma forma de notação com
letras e umas poucas palavras para representar os
tipos de ingredientes e procedimentos que entram
na execução de um prato. Um trabalho realmente
de cientista. A ciência fornece alternativas criativas
e nutritivas às necessidades fisiológicas e sensoriais
humanas. Como obter espuma de laranja? Caviar de
cenoura? Spaghetti de abacate? Geleia de cebola ou
gelatina quente?

Fev/Mar 2012

:::

IP&C 780

:::

31

PADARIA FOOD SERVICE

OS NOVOS RUMOS DO PALADAR
Parece brincadeira de criança, mas esse trabalho é de
adulto mesmo. É esse tipo de alimento que a cozinha
molecular é capaz de fazer, baseada no estudo científico, por meio de métodos como espumas, esferificação e geleificação.
O histórico é recente, mas consistente. Ferran
Adriá, por exemplo, mantém na Espanha um instituto, o Alicia (www.alicia.cat), formado por nutricionistas, engenheiros químicos e de alimentos e gastrônomos, que, baseados em demandas de hospitais
e profissionais de saúde, desenvolvem projetos focados em resolver questões sobre como diversificar
preparações para pacientes vítimas de queimaduras
graves, pacientes oncológicos e educação lúdica de
bons hábitos alimentares para crianças.
A espinha dorsal do trabalho é possibilitar a discussão sobre os rumos do paladar humano e a necessidade da preservação de hábitos culturais e alimentares. Na gastronomia molecular todos os estudos
têm como preocupação a preservação dos nutrientes. Para isso, análises e testes são realizados antes
da aprovação de cada nova possibilidade. Todas as
tratativas são baseadas em espumas, géis e esferas.
Portanto, é importante compreender cada uma das
“famílias” de preparações criadas, conforme descrito
a seguir.
Espumas: O modo mais conhecido já criado é o
que utiliza o sifão (garrafa de chantilly) com cartuchos de óxido nitroso (gás). Faz-se um suco (de frutas,
vegetais ou outro líquido com sabor) misturado com
ágar/gelatina (ou creme de leite) e coloca-se dentro
do sifão. Injeta-se o gás e está pronto. Servem-se essas espumas como guarnições em qualquer tipo de
prato, por exemplo, uma espuma de espinafre, de
mandioquinha etc.
Esferificação: É aprisionar um líquido qualquer
em uma esfera perfeita. Porém, a forma como isso
é realizado é o segredo. O alginato é dissolvido no
líquido em que se pretende fazer as esferas, enquan-

32

:::

IP&C 780

:::

Fev/Mar 2012

to o cloreto de cálcio é dissolvido em água. Assim,
goteja-se a mistura de alginato na água com cloreto
de cálcio para formar as esferas. É assim que surge o
caviar de limão, mamão, feijão etc.
Geleificação: Confere ao líquido a textura de gel,
modificando sua viscosidade. Não é o mesmo que
gelatina. Possuem capacidades parecidas (propriedades geleificantes), mas do ponto de vista químico são
diferentes. Também necessitam de calor para uma
melhor dissolução. Entretanto, em temperatura ambiente, demonstram ação geleificante. Ou seja, caso
fique fora da geladeira não se desfaz. É assim que se
prepara o spaghetti de abacate, ou de outro sabor, a
geleia de cebola e a gelatina quente. Fica, portanto,
o desafio lançado nesses novos tempos. Que os nutricionistas se posicionem de forma proativa perante
essa revolução proposta.
Referências Bibliográficas: Coenders A. Química
culinária. Zaragosa: Acríbia,1996. / Técnicas culinárias Le Cordon Bleu, França: Escola de Culinária Le
Cordon Bleu, 1997. / Belitz H, Grosch W. Química de
los Alimentos. Espanha: Acribia, 1998. / Bobbio PA,
Bobbio FO. Química do Processamento de Alimentos.
2ª Edição, São Paulo: Varela, 1992, 151 pág. / Bobbio
FO, Bobbio. Introdução à Química de Alimentos. 2ª
Edição, São Paulo: Varela, 1992, 231 pág. / Cheftel JC
& Cheftel H. Introducion a la Bioquimica e Tecnologia
de los Alimentos. Zaragosa: Acribia, 1998.

*Reportagem publicada originalmente na revista Nutrição Profissional
26 (Julho\Agosto\Setembro 2009) – RCN Editora.
Bibliografia Eletrônica: http://correiogourmand.com.br / (consulta
realizada em maio/2009) / http://blogblogs.com.br/tag/gastronomiam
olecular;ferranadria / (consulta realizada em maio/2009)
http://.blogspot.com/2009/04/gastronomia-molecular.html / (consulta
realizada em maio/2009) / http://www.senac.br (consulta realizada em
junho/2009) http:// www.alicia.cat (consulta realizada em junho/2009).
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Larga escala com desenvolvimento
sustentável: como primeiro passo para
a implantação da PmaisL, deve ser dada
prioridade a medidas que busquem
resolver o problema na fonte.

A PMAISL E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Na segunda parte da reportagem sobre os programas de Produção mais Limpa (PmaisL), conheça a relação dela com o desenvolvimento sustentável e algumas das principais modificações para sua implantação.
guia “Produção Mais Limpa em Padarias e Confeita-

O

ATUANDO NA FONTE

rias” – projeto do SENAI-RS, citado na edição anterior

Como primeiro passo para a implantação da Produção mais

da revista IP&C, define claramente o termo “Desen-

Limpa deve ser dada prioridade a medidas que busquem resol-

volvimento Sustentável” como o ato de “atender as necessi-

ver o problema na fonte. Estas incluem modificações tanto no

dades da geração atual, sem comprometer o direito das futu-

processo de produção quanto no próprio produto.

ras atenderem as suas próprias necessidades.”

A modificação no produto é uma abordagem importan-

Nessa definição estão embutidos dois conceitos funda-

te, após as oportunidades mais simples terem sido esgota-

mentais: o das necessidades, que podem variar de sociedade

das, ainda que às vezes de difícil realização. O argumento

para sociedade, mas que devem ser satisfeitas para assegu-

mais amplamente aceito contra a mudança no produto é

rar as condições essenciais de vida a todos indistintamente;

a preferência do consumidor. As modificações nele podem

e o da limitação, que reconhece a necessidade da tecnologia

levar a uma situação ecológica melhorada em termos de

desenvolver soluções que conservem os recursos limitados

produção, utilização e disposição do produto. Elas podem

atualmente disponíveis, permitindo sua renovação na medi-

conduzir à sua substituição por outro, ao aumento da lon-

da em que sejam necessários às futuras gerações.

gevidade pelo uso de diferentes materiais ou a mudanças

No cenário atual, os consumidores exigem cada vez

em seu design. Nesse contexto, o termo “design ambien-

mais produtos “ambientalmente corretos”. Eles assumem

tal” tem ganhado importância em anos recentes, embora

previamente que as empresas sejam tão responsáveis em

diversas empresas estejam relutantes em modificar seus

relação à qualidade de seus produtos, quanto responsá-

produtos.

veis em relação ao meio ambiente nas suas práticas produtivas. Definições de desenvolvimento sustentável men-

Em síntese, a modificação no produto dentro da proposta de Produção mais Limpa pode incluir:

cionam responsabilidades quanto ao emprego mais eficiente possível de recursos naturais, de maneira que isso

• Substituição completa do produto.

não prejudique as gerações futuras.

• Aumento da longevidade.

Relacionando essa definição com Produção mais Limpa, po-

• Substituição de materiais.

de-se observar que produzir sustentavelmente significa, em pa-

• Modificação do design do produto.

lavras simples, transformar recursos naturais em produtos e não

• Uso de materiais recicláveis e reciclados.

em resíduos. Nesse contexto, a PmaisL consolida-se como uma

• Substituição de componentes críticos.

ferramenta extremamente útil para a promoção do desenvolvi-

• Redução do número de componentes.

mento sustentável, pois se por um lado aumenta a eficiência dos

• Viabilização do retorno de produtos.

processos produtivos – melhorando a competitividade das orga-

• Substituição de itens do produto.

nizações –, por outro, racionaliza o consumo de recursos naturais
e reduz a geração de resíduos, efluentes e emissões.
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• Alteração de dimensões para um melhor aproveitamento da matéria-prima.
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Já as modificações no processo podem ajudar a reduzir os

buição de matérias-primas, insumos e produtos.

resíduos, efluentes e emissões. Por processo, entende-se to-

• Elaboração de manuais de boas práticas operacionais,

das as ações de produção dentro da empresa, que compreen-

treinamento e capacitação de pessoal envolvido no pro-

dem um conjunto de medidas relacionadas ao “Housekeeping

grama de PmaisL.

– Boas Práticas de PmaisL”. Esse conceito se caracteriza como
o uso cuidadoso de matérias-primas e dos processos, incluin-

• Alteração dos fluxos de material, pequenos ajustes de
layout, aumento da logística associada a resíduos.

do mudanças organizacionais. Na maioria dos casos, essas

• Melhoria do sistema de informação.

são as medidas economicamente mais interessantes, e que

• Padronização de operações e procedimentos.

podem ser colocadas em prática de forma muito fácil. O início

• Substituição de matérias-primas e auxiliares de processo.

do programa de produção mais limpa deve contemplar primeiramente a análise das práticas operacionais, buscando so-

Há, finalmente, as modificações tecnológicas. Estas variam

luções práticas de housekeeping. As economias proporciona-

de reconstruções relativamente simples até mudanças no gasto

das pelas boas práticas operacionais podem viabilizar novos

de tempo em operações, no consumo de energia ou na utiliza-

investimentos na empresa, inclusive em novas tecnologias.

ção de matérias-primas. Frequentemente essas medidas pre-

São exemplos de boas práticas de PmaisL:

cisam ser estudadas combinadas com housekeeping e com a
seleção de matérias-primas. Alguns exemplos de modificações

• Mudança na dosagem e na concentração de produtos.

tecnológicas são a substituição de processos termoquímicos por

• Maximização da utilização da capacidade do processo produtivo.

processos mecânicos; o uso de fluxos em contracorrente; as tec-

• Reorganização dos intervalos de limpeza e de manutenção.

nologias que realizam a segregação de resíduos e de efluentes; a

• Eliminação de perdas devido à evaporação e a vazamentos.

modificação nos parâmetros de processo; e a utilização de calor

• Melhoria de logística de compra, estocagem e distri-

residual, ou a substituição completa da matriz energética.
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Dinheiro na mão: governo e entidades
estão empenhados em conferir mais
competitividade às pequenas e médias
empresas de São Paulo.

MAIS CRÉDITO NA PRAÇA
Redução de juros e abertura de novas linhas de financiamento podem ajudar você a
realizar o sonho de modernizar sua padaria em 2012.

I

nício de ano, hora de pôr em prática aquele plano de
reformar sua padaria com o qual você vem sonhando. Quem não se atualiza e não aperfeiçoa seu modelo de negócio, você sabe, perde clientes, perde competitividade e fica para trás.
Mas, e o dinheiro? Bem, se você não se provisionou
ao longo de 2011 para tocar o projeto, não se desespere: muitas entidades e bancos estão oferecendo crédito
aos empreendedores em condições bem interessantes.
No dia 16 de janeiro, por exemplo, o governador Geraldo Alckmin anunciou a redução de um ponto percentual na taxa de juros anual da Agência de Fomento
Paulista/Nossa Caixa Desenvolvimento, para financiamentos destinados a projetos de investimentos.
Com a redução, as taxas de juros da instituição, que já
eram muito baixas, ficaram ainda mais competitivas.
“A redução da taxa de juros é um grande incentivo ao
empresário paulista. O governo está empenhado em
dar mais competitividade às pequenas e médias empresas do estado de São Paulo”, afirma Alckmin.
A decisão pelo corte dos juros é parte da estratégia
do governo do estado para impulsionar o desenvolvimento da economia estadual, melhorando as condições para as pequenas e médias empresas paulistas
investirem na expansão e modernização, gerando
mais emprego e renda. Com exceção da linha para capital de giro, todas as taxas de juros para as pequenas
e médias empresas – aquelas que faturam entre R$ 360
mil e R$ 90 milhões por ano – foram reduzidas em um
ponto percentual. Assim, as linhas de financiamento para investimento que eram operadas com taxa de
8% a.a., passaram para 7% a.a. Para a Linha Economia
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Verde, cujos juros eram de 6% ao ano, agora são 5%.
Todas as taxas são compostas também pelo IPC/FIPE.
A Agência de Fomento Paulista financia empresas
com faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 300 milhões. O interessado pode entrar no site da instituição
(www.nossacaixadesenvolvimento.com.br), realizar
uma simulação de empréstimo e obter o financiamento diretamente no portal, por meio da ferramenta “Negócios Online”. Se preferir, também pode optar por ir
até a sede da Agência de Fomento Paulista, situada na
Rua da Consolação, 371, região Central, em São Paulo.
O atendimento também pode ser feito por meio das
mais de 50 entidades empresariais parceiras como, o Sebrae, Fiesp/Ciesp, Facesp, Abimaq, entre outras. Basta o
panificador se informar sobre o processo de encaminhamento da documentação para a obtenção de crédito. Para
isso, ele também pode acessar o site Canal do Empresário
(www.canaldoempresario.com.br), a fim de obter informações e serviços que são úteis para o seu dia a dia.

MANUTENÇÃO DO EMPREGO E RENDA
No dia 16 de janeiro, o Banco do Brasil também anunciou novidades nas linhas de crédito Proger Urbano
Empresarial e Proger Turismo Investimento. Antes direcionadas às empresas com faturamento bruto anual de até R$ 5 milhões, as linhas passam a beneficiar
clientes que faturam até R$ 7,5 milhões, financiando
investimentos indispensáveis ao empreendimento,
tais como reformas, implantações de sistemas, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários.
As taxas das linhas são as mais atrativas do mercado, sendo TJLP + 5% ao ano. Ainda contam com a
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possibilidade de vinculação ao Fundo de Garantia de
Operações (FGO) e Fundo de Aval às Micro e Pequenas
Empresas (FAMPE), garantindo taxas mais acessíveis,
de TJLP + 2,5% a.a. O Proger Urbano Empresarial e Proger Turismo Investimento possuem recursos do Fundo
de Amparo ao Trabalhador (FAT), e fazem parte do Programa de Geração de Emprego e Renda (Proger Urbano), instituído pelo Conselho Deliberativo do Fundo de
Amparo ao Trabalhador (Codefat), órgão vinculado ao
Ministério do Trabalho e Emprego (TEM).
Quase que simultaneamente, também, a Caixa Econômica Federal decidiu reduzir as taxas de juros em
suas linhas de crédito para consumidor e empresas e
disponibilizar R$ 40 bilhões para as micro e pequenas
empresas. Após o anúncio da queda Selic, divulgada há
pouco pelo Banco Central, a Caixa está diminuindo os
juros em até 28,3% ao ano para pessoa física e em até

1% ao ano para pessoa jurídica. O objetivo da Caixa é
ampliar o acesso ao crédito e fomentar o desenvolvimento das empresas no País.
Para o segmento de micro e pequenas empresas, a
redução contempla os produtos: Crédito Especial Empresa, garantia FGO (Fundo de Garantia de Operações),
com redução de 0,7% ao ano (nova taxa mínima de
1,47% a.m.); e Financiamento de Capital de Giro, com
redução de 1% ao ano (taxa mínima de 2,62% a.m.).
Segundo Márcio Percival, vice-presidente de Finanças
e Mercado de Capitais da Caixa Econômica Federal, com
as reduções a Caixa exerce o seu papel de parceiro estratégico do governo federal, promovendo o desenvolvimento sustentável brasileiro: “O movimento de redução nas
taxas de juros é importante, pois proporciona o aumento
do crédito, contribuindo para a manutenção dos níveis de
produção de emprego e renda”, pontua o executivo.
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As novas normas de rotulagem
da Comunidade Europeia fixam
até o tamanho das letras que
revelam os valores nutricionais
nas etiquetas.

NOVAS REGRAS DE
ROTULAGEM NA CE
Panificadores e indústria têm de três a cinco anos para se adequar às novas normas europeias.

F

oi recentemente publicado na Gazeta Oficial da
União Europeia o novo regulamento comunitário sobre a rotulagem de alimentos. São muitas
as novidades introduzidas, da indicação do país de
origem às informações sobre alergênicos que deverão
ser relatadas, inclusive nos produtos não embalados,
muitas das quais dizem respeito também aos panificadores. Mas, há tempo para se adequar: três anos
para as regras gerais e cinco para aquelas relacionadas às informações nutricionais.
E são exatamente estas últimas que mais interessam
à categoria dos panificadores. Para todos os alimentos
devem ser claramente esclarecidos os seguintes atributos: valor energético, gorduras, ácidos graxos saturados,
carboidratos, proteínas, açúcares e sal. Todos tomando
como base 100g de produtos ou uma porção individual. As novas normas fixam, ainda, o tamanho das letras
que devem revelar os valores nutricionais nas etiquetas:
1,2mm, que diminuem para 0,9mm nos produtos menores. Para adequar-se a elas, os panificadores da Comunidade Europeia terão o prazo de cinco anos.
Outro ponto de extremo interesse para eles é aquele que diz respeito aos alergênicos. As normas de alguns países – como as da Itália –, já estabelecem a sua
indicação. Mas, a partir de agora, será necessário que
a substância que pode causar alergia seja evidenciada
na etiqueta “por meio de um tipo de letra claramente
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diferente dos outros ingredientes listados na formulação do produto, por exemplo, com tamanho, estilo
ou cor de fundo diferentes”. Essa regra deverá entrar
definitivamente em vigor no prazo de três anos.

ISENÇÕES E OBRIGATORIEDADES
Por enquanto, não há modificações previstas no que
diz respeito aos aditivos e às enzimas alimentares. O
novo regulamento deixou praticamente inalteradas
as indicações antigas: não é obrigatório mencioná-los
nos casos em que a sua presença no produto acabado
seja devida unicamente ao fato de estarem contidos
em um único ou mais ingredientes de um determinado produto, como, por exemplo, no caso das farinhas.
Da mesma forma, não há necessidade de indicar na
rotulagem os chamados coadjuvantes tecnológicos.
Exceção à regra são, apenas, os aditivos, as enzimas e
os coadjuvantes que, reconhecidamente, podem provocar alergias ou intolerâncias, que devem ser obrigatoriamente destacados na etiqueta.
Os produtos de panificação e de confeitaria ficarão,
entretanto, isentos de indicar a validade para consumo, uma vez que, normalmente, eles são consumidos
no período de 24 horas. Nos casos em que na preparação de um produto de forno forem utilizados óleos
ou gorduras vegetais, deverá ser indicada a natureza
de cada uma deles, como soja, palma, amendoim etc.

ANTENA IDPC

PANIFICAÇÃO ATUALIZADA
Enquanto os hábitos de consumo de produtos forneados estão apenas começando a ser
notados, o setor sofre com os altos preços dos insumos, mantendo os fabricantes em alerta.

O

s panificadores latino-americanos vêm evoluindo de
acordo com as mudanças das necessidades do consumidor. A principal razão concede ênfase ao desenvolvimento dos produtos funcionais, os quais têm sido a preferência
do consumidor, graças ao poder de melhorar a sua saúde. O
alto índice de diabetes entre os latino-americanos obriga o moderno panificador a incorporar mais pães de grãos à sua oferta
de produtos aos consumidores.
Os problemas de obesidade em quase todos os países do continente tornam cada vez mais comum a necessidade de ofertar ao mercado
pães de dieta, algo nunca antes visto na cesta familiar alimentar latinoamericana. E isso, para muitos, pode representar uma verdadeira oportunidade de negócios. Pães com baixo ou nenhum teor de glúten, com
baixo ou nenhum teor de sal, com substitutos de gordura e produtos
doces com edulcorantes estão cada vez mais presentes nas padarias.

BRASIL
Devido ao crescente interesse que os consumidores brasileiros

mostram pela saúde e bem-estar, os principais fabricantes decidiram adaptar seus produtos forneados para oferecer ao consumidor mais opções de grãos inteiros, produtos fortificados,
produtos funcionais, e produtos light, especialmente os embalados de forma industrial. De certa forma, a oferta desses itens
se converteu em exigência obrigatória para as companhias que
desejam manter sua competitividade nesse mercado.
Os produtos forneados mantiveram um rendimento de volume constante durante o ano de 2010, com valor agregado de
1,6% e um aumento de 1,3%. Em termos de valor, o setor também registrou quase 10% de crescimento naquele ano, devido
aos aumentos de preços por unidade ocasionados pelo aumento do custo do trigo, o que vem ocorrendo já há dois anos.
Os pães e bolos embalados de forma industrial experimentaram o crescimento mais dinâmico em 2010, atribuído à conveniência desses produtos, sobretudo entre os consumidores
de maior renda. Enquanto isso, os pães brancos embalados de
forma industrial têm perdido vendas frente aos vários pães
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ANTENA IDPC

VENDAS DE PRODUTOS FORNEADOS NA AMERICA LATINA (Em milhões de US$)
Produto

2003

2008

2013

% aumento
2003 - 2008

Previsão % aumento
2008 - 2013

Pães - Pãezinhos

43.092.7

71.211.3

81.892.7

65.3

15.0

Especialidades

35.215.7

56.478.3

54.301.0

60.4

13.9

Biscoitos /Bolachas

5.876.1

11.220.1

12.971.7

90.0

15.6

Cereais Matinais

2.000.9

3.512.8

4.620.0

75.6

31.5

Snacks, Doces e Salgados

4.415.8

8.037.7

10.077.8

82.0

25.4

Fonte: Euromonitor Internacional

de grãos – de trigo misto e pães integrais –, reconhecidamente
mais saudáveis, com mais fibras e ricos em vitaminas.
Segundo os dados do Euromonitor Internacional, o pão
branco sofreu uma redução na cota de valor de 15% em 2010. Já
os bolos e doces individuais seguem tendo o maior crescimento
entre esses tipos de produtos industriais, tendo representado
10% das vendas de produtos embalados no ano de 2010.
No Brasil, as padarias nos supermercados e hipermercados
atraíam os consumidores com a comodidade e preços reduzidos,
principalmente com os pães artesanais, tipo francês. Em maio
de 2010, se vendia 1 quilo desse pão por R$ 6,00, enquanto nas
padarias independentes de São Paulo o preço médio praticado
era de R$ 7,50 por quilo. (Nota do tradutor: Em maio de 2010,
segundo pesquisa de mercado do Sindipan/Aipan-SP na capital
paulista, o preço médio do pão era de R$ 6,66 por quilo, e somente em outubro daquele ano atingiu o valor de R$ 7,50 por quilo.)
Em geral, o pão artesanal sem embalagem não compete diretamente com o pão embalado industrialmente, já que respondem a diferentes necessidades do consumidor. A Federação
de Assessoria Econômica informa que os aumentos de custos
do pão se devem, principalmente, à elevação dos preços do trigo no mercado internacional, já que o trigo produzido no mercado nacional é de baixa qualidade e é utilizado, na maioria
dos casos, como alimento para animais.
ARGENTINA
Recentemente, em novembro de 2011, a panificação argentina
estremeceu com a notícia de que, finalmente, a mexicana Bimbo havia adquirido a totalidade das ações da Alimentos Fargo,
empresa que vinha lutando para sobreviver e seguia nadando
contra a correnteza naquele país, até que a Bimbo a salvou, lançando a tábua de flutuação.
Na Argentina, os consumidores estão sempre preocupados
com a saúde e optando por pães saudáveis e funcionais embalados de forma industrial. E os fabricantes estão respondendo
por meio do lançamento de produtos mais salutares.
Naquele país, as vendas de pão aumentaram em 8% em valores atuais em 2010. O maior poder aquisitivo permitiu optar
pelo consumo fora do comércio, bem como de outros produtos,
como os biscoitinhos. Os doces mostraram um maior incremento de vendas em 2010 (31%) já que os consumidores estavam em busca de produtos mais saborosos. Itens como pães de
cereais, tortas ou doces tiveram um aumento muito superior a
20% pelo custo do grão. O pão branco (que se elabora com leite
na Argentina) é o principal produto de consumo, com 40% das
vendas no país, devido à herança europeia da população, seguido de perto pelo pão integral, com 33% das vendas.
Três em quatro produtos lançados na Argentina durante
2009 e 2010 figuram, principalmente, pelos benefícios funcio-
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nais, tais como o Ômega 3, o Ômega 9 e a vitamina D. Paralelamente, não houve nenhum produto ou reformulação para segmentos de mercado objetivo, exceção para os produtos focados
para as pessoas que se orientam para os produtos bons para a
saúde, ou para substitutos do pão.
CHILE
O crescimento do valor dos itens panificados no Chile em 2010
foi significativamente mais alto do que a média no período anterior. Isso ocorreu devido ao aumento de preços dos produtos
forneados, forçados pelo aumento de preços dos insumos –
como a farinha de trigo –, custos dos cereais e das gorduras no
mercado mundial. O crescimento em volumes foi negativo em
2010, repetindo a história dos dois últimos anos. Os substitutos
de pão, doces e tortas industrializadas alcançaram os melhores
resultados em termos de volume em 2010.
Embora os produtos artesanais sigam dominando as preferências dos consumidores chilenos, estes estão, também, cada
vez mais inclinados para os produtos industrialmente embalados. Por exemplo: tem sido tradicional para os consumidores
comprar o pão na padaria independente, ou em uma padaria,
pelo menos uma vez ao dia. Contudo, com as mulheres trabalhando fora da residência e com estilos de vida mais agitados,
em geral, as famílias têm menos tempo para as compras. Isso
faz com que elas prefiram cada vez mais comprar pacotes de
pães industrializados. Sem questionamentos, o pão de trigo integral, é cada vez mais importante para o consumidor chileno,
em função de seus benefícios à saúde.
MÉXICO
As noticias da panificação mexicana sempre chegam por meio
do Grupo Bimbo. Depois de que este adquiriu a Alimentos Fargo
da Argentina, a Sara Lee também anunciou que vendeu seus
negócios da Espanha e de Portugal para o Grupo Bimbo, por US$
157 milhões. O acordo compreende todas as marcas de padaria
fresca da Sara Lee e sete fábricas, nas quais trabalham 2.000
empregados. A expectativa é que a operação gere vendas para
mais de US$ 290 milhões.
No México, a Bimbo lançou um novo pão branco para hambúrguer, com vitaminas e fortificado com ferro. A linha – que
foca as crianças e os adolescentes – se centraliza nos pais de
classe média, que vivem nas zonas urbanas e que estão dispostos a pagar um preço mais alto pelo produto, que oferece
benefícios para conveniência e principalmente para a saúde.
Tradução da Publicação do Grupo Corporativo BNP MEDIA
INDUSTRIA ALIMENTICIA pág. 42 - NOVEMBRO DE 2011. Paulo
Sciamarelli – Equipe Técnica do IDPC – Jan/2012.

GOURMET/IDPC

INOVAR PARA LUCRAR
A Páscoa e o Dia das Mães estão chegando. E com essas datas, também se abrem excelentes
oportunidades para você turbinar o cardápio de sua padaria com receitas inovadoras – como estas criadas pelo IDPC –, e que, com toda a certeza, vão acertar em cheio no gosto de seus clientes.

BOMBOM AUSTRALIANO
RENDIMENTO: APROXIMADAMENTE 58 UNIDADES DE 12G CADA
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)

GANACHE
Chocolate branco
100
200
18
36
Leite integral
Creme de leite fresco
50
100
11
Erva cidreira desidratada 5,5
9,5
19
Mel
50
100
Macadâmia inteira
233
466
Total
DECORAÇÃO
Chocolate ao leite
125
250
Chocolate branco
25
50
Corante verde
para chocolate
a gosto
Total
150
300
Percentual baseado em chocolate branco da ganache

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Decoração:
Derreter o chocolate branco, colocar corante verde até atingir tonalidade clara e temperar.
3. Colocar em cone de papel manteiga, decorar as forminhas e secar.
4. Derreter o chocolate ao leite, temperar, banhar as forminhas e secar.
5. Ganache: Cortar a macadâmia ao meio e reservar.
6. Colocar em uma panela o leite, a cidreira e o creme de leite.
7. Levar ao fogo até ferver, desligar e tampar.
8. Passar a infusão em um chinois e juntar o chocolate branco derretido e o mel.
9. Colocar em saco de confeitar e pingar nas forminhas.
10. Cobrir com chocolate ao leite.
11. Levar para secar em geladeira.

Informação Nutricional (Porção de 24g ou 2 unidades)
Quantidade por porção
Valor Calórico 126 kcal = 529 kJ
Carboidratos 11.5 g
Proteínas 1.7 g
Gorduras Totais 8.6 g
Gorduras saturadas 4.4 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar
Menor ou igual a 0,5 g
Sódio 16.6 mg

%VD(*)
6%
4%
2%
16%
20%
VD não
estabelecido
0%
1%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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

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

PÃO PASCOAL DE DOCE DE
LEITE COM AMEIXA E NOZES
RENDIMENTO: 6 UNIDADES DE 486G CADA
ESPONJA
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)

Farinha de trigo
40
400
Água
26
260
Fermento natural
20
200
Fermento biológico
seco instantâneo
1
10
Total
87
870
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
1. Pesar todos os ingredientes.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar em velocidade lenta, até ficar lisa.
4. Deixar descansar até dobrar de volume.
5. Colocar o doce de leite e a ameixa no congelador.
6. Colocar as gemas no congelador.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
7. Pesar todos os ingredientes.
8. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, inclusive as gemas,
com exceção do doce de leite, ameixa e as nozes.
9. Misturar por 10 minutos na velocidade lenta.
10. Misturar por aproximadamente 25 minutos na velocidade rápida ou até formar o ponto de véu.
11. Acrescentar o doce de leite, a ameixa e as nozes e misturar por 5 minutos na velocidade lenta.
12. Dividir a massa em peças com 450g cada.
13. Bolear e deixar descansar por 45 minutos.
14. Bolear novamente e deixar descansar por mais 15 minutos.
15. Modelar e colocar em formas redondas de papel.
16. Fermentar.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Cobertura
17. Pesar todos os ingredientes.
18. Espalhar a cobertura sobre o pão,
quando a massa estiver na metade da fermentação ou crescimento.
19. Fermentação final de 20 minutos.
20. Polvilhar açúcar de confeiteiro antes de assar.
21. Assar a 160º por aproximadamente 25 minutos.

Porcent. (%) Quant. (g)

Farinha de trigo
Doce de leite em pasta picado
Nozes picadas
Ameixa preta seca
sem caroço picada
Açúcar refinado
Margarina uso geral
Gemas
Água
Leite em pó
Glucose
Sal
Melhorador
Lecitina de soja
Essência de panetone
Total

60
45
17

600
450
170

8
23
20
20
10
5
3
1
1
3
2
218

80
230
200
200
100
50
30
10
10
30
20
2.180g

Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

COBERTURA
Ingredientes
Farinha de caju
Açúcar impalpável
Claras
Farinha de trigo
Total

Porcent. (%) Quant. (g)
20
200
20
200
8
80
4
40
52
520

Percentual baseado em 10% de farinha de trigo

Informação Nutricional (Porção de 30g ou 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 112 kcal = 470 kJ
Carboidratos 16.1 g
Proteínas 2.3 g
Gorduras Totais 4.5 g
Gorduras saturadas 1 g
Gorduras trans 0.4 g
Fibra alimentar 0.6 g
Sódio 63.6 mg

%VD(*)
6%
5%
3%
8%
5%
VD não
estabelecido
2%
3%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta
de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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

GOURMET/IDPC

PÃO RÚSTICO DE
BATATA COM IOGURTE
RENDIMENTO: 11 UNIDADES DE 280G CADA

ESPONJA
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)
350
Farinha de trigo especial
19,4
350
Farinha integral
19,4
27,8
500
Água
100
Fermento natural
5,5
Percentual baseado na
soma das farinhas
Peso Total: 1.300g

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
1. Pesar todos os ingredientes (inclusive a água).
2. Preparar a esponja e deixar sob fermentação por 12 horas à temperatura de 20ºC.

Farinha de trigo especial
Farinha integral
Fermento biol. inst. seco
Extrato de malte seco
Sal
Batata cozida
Iogurte natural
Água
Percentual baseado na
soma das farinhas

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço

Porcent. (%) Quant. (g)
750
41,8
19,4
350
14
0,77
10
0,55
45
2,5
350
19,4
500
27,8
+ - 350
19,4
Peso Total: 2.369g

3. Pesar todos os ingredientes (inclusive a água).
4. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, com exceção da água.
5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Adicionar a água aos poucos.
7. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
8. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2) ou até um pouco antes de formar o
ponto de véu.
9. Cilindrar a massa.
10. 1º fermentação: 26ºC por 1h30.
11. Dividir a massa em partes com 330g para pães com 280g cada.
12. Bolear.
13. Descansar por 30 minutos.
14. Modelar e cobrir o pão com semolina grossa ou outro tipo de farinha.
15. Fermentação final/2º fermentação: por volta de 1h30 a 26ºC).
16. Fornear com vapor em forno de lastro à temperatura de 210ºC por 20 minutos. Após esse
tempo, o forneamento deverá ser de 10 minutos, sem vapor, para secar o pão.

Informação Nutricional (Porção de 30g ou 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 60 kcal = 252 kJ
Carboidratos 12.4 g
Proteínas 2 g
Gorduras Totais Menor ou igual a 0,5 g
Gorduras saturadas
Menor ou igual a 0,2 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar 1.1 g
Sódio 151 mg

%VD(*)
3%
4%
3%
0%
0%
VD não
estabelecido
4%
6%

(*)% Valores Diários de referência com base
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
energéticas.

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

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

PÃO DE ABÓBORA
COM ESPECIARIAS
RENDIMENTO: 11 PÃES DE 280G CADA
ESPONJA
Ingredientes

Porcent. (%
16,5
16,5
23,5
4,7

Farinha de trigo especial
Farinha integral
Água
Fermento natural
Percentual baseado na
soma das farinhas

Quant. (g)
350
350
500
100

Peso Total: 1.300 g

REFORÇO
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
1. Pesar todos os ingredientes (inclusive a água).
2. Preparar a esponja e deixar sob fermentação por 12 horas à 20ºC.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Reforço
3. Pesar todos os ingredientes(inclusive a água).
4. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira, com exceção da água.
5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Adicionar a água aos poucos.
7. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
8. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2) ou até um pouco antes de formar o ponto de véu.
9. Cilindrar a massa.
10. 1º fermentação: 26ºC por 1h30.
11. Dividir a massa em peças com 330g para pães com 280g cada.
12. Bolear.
13. Descansar por 30 minutos.
14. Modelar e cobrir o pão com semolina grossa ou outro tipo de farinha.
15. Fermentação final/2º fermentação: por volta de 1h30 a 26ºC.
16. Fornear com vapor em forno de lastro a temperatura de 200ºC por aproximadamente 20
minutos, após este tempo o forneamento deverá ser de 8 minutos sem vapor para secar o pão, ou
17. Fornear com vapor em forno turbo a temperatura de 175ºC por aproximadamente 20 minutos.
Após esse tempo, o forneamento deverá ser de 8 minutos sem vapor para secar o pão.

Porcent. (%

Farinha de trigo especial
Farinha de centeio
Fermento biol. inst. seco
Extrato de malte seco
Sal
Abóbora cozida
Sementes de
abóbora torradas
Infusão de água com canela
pau 25 g, aniz 6 g e cravo 6 g)
Percentual baseado na
soma das farinhas

56,4
10,6
0,7
0,5
2
16,5

Quant. (g)
1.200
225
15
10
42
350

1,9

40

25,9

550
Peso Total: 2.392g

Informação Nutricional (Porção de 60g ou 2 fatias)
Quantidade por porção
Valor Calórico 151 kcal = 634 kJ
Carboidratos 31.2 g
Proteínas 4.9 g
Gorduras Totais 0.9 g
Gorduras saturadas
Menor ou igual a 0,2 g

%VD(*)
8%
10%
7%
2%
0%
VD não
estabelecido
10%
13%

Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar 2.4 g
Sódio 322 mg

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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(*)% Valores Diários de referência
com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ.
Seus valores diários podem ser
maiores ou menores dependendo
de suas necessidades energéticas.

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

Cláudio Lira

PÃO/TENDÊNCIAS

O pão francês é um produto artesanal e sensível
a mudanças. A retirada do sal sem critérios
poderá causar grandes modificações e perda de
rendimento, qualidade e sabor.

MENOS SAL NO PÃO FRANCÊS
Dentro do Plano de Redução do Sódio em Alimentos Processados, a proposta para
redução de sódio em pão francês ganha destaque especial.

D

epois que a Anvisa constatou em novembro do
ano de 2010 teores elevados de sódio em vários alimentos, como macarrão instantâneo,
batata palha, refrigerantes light e diet à base de cola,

a preocupação com a saúde do consumidor brasileiro aumentou. Por essa razão, o órgão de vigilância do
Ministério da Saúde manteve reuniões com diversas
entidades representantes do setor alimentício, para
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estudar a diminuição do sal nos produtos, uma substância prejudicial à saúde, que pode causar doenças
vasculares e cardíacas, entre outras. Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan-SP, participou ativamente desses encontros, representando não só as
entidades paulistas, como também a própria Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria
(Abip), da qual é vice-presidente da Regional Sudeste.
Foi assim que, durante a 3ª Reunião do Fórum da Alimentação Saudável entre o Ministério da Saúde e Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA)
– que constitui a instância de pactuação das metas de
redução do sódio em alimentos processados –, foi firmado o compromisso da indústria da alimentação para a
redução voluntária, gradual e sustentável de sódio nos
alimentos processados, observando-se pontos fundamentais para a conquista da meta de redução do consumo de sal e de sódio pelos brasileiros, como a necessidade de ações voltadas à educação da população.
Na ocasião, foram apresentadas pela CoordenaçãoGeral da Política de Alimentação e Nutrição (CGPAN)
propostas de metas preliminares para redução de sal/
sódio em alimentos processados, por categorias de
produtos prioritários, as quais foram atualizadas pelo
Ministério da Saúde conforme planilha apresentada
em reunião realizada em Brasília no dia 27/01/11.
Na mesma oportunidade, a equipe técnica da
CGPAN apresentou o documento “Plano de Redução
do Sódio em Alimentos Processados”, que contempla,
entre outras diretrizes relativas ao monitoramento da
redução de sódio em alimentos processados, os critérios utilizados pelo Ministério para a proposição das
categorias de alimentos prioritárias, bem como das
metas bianuais escalonadas. Destacam-se como referências para o modelo de redução dos teores de sódio
nos alimentos processados proposto para o Brasil pelo
Ministério da Saúde, experiências internacionais do
Reino Unido e Canadá, os resultados das análises realizadas pelo INCQS a partir do convênio firmado com
a Anvisa e do Programa de Monitoramento de Alimentos do Estado de São Paulo e, ainda, o Informe Técnico
Anvisa nº43/10 – Perfil Nutricional de Alimentos Processados para a determinação da variação do teor de
sódio em determinados produtos.
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Em 22/03/2011, a Abip e a Associação Brasileira da
Indústria do Trigo (Abitrigo), adicionalmente às propostas de redução para pães industrializados (bisnaguinha
e pão de forma), apresentaram o Protocolo de Intenções,
formalizando o comprometimento do setor em trabalhar em conjunto para apresentar metas factíveis e sustentáveis de redução de sódio para pão francês e suas
pré-misturas elaboradas posteriormente à mensuração
do panorama e possibilidades da categoria.
Na sequência, no dia 07/04/2011, foi firmado o Termo de Compromisso nº004/2011, que tem por objetivo
pactuar estratégias para a contribuição do setor industrial de alimentos para a redução do consumo de sal
pela população brasileira para menos de 5g por pessoa
por dia até 2020, mediante a redução do teor de sódio
em categorias prioritárias de preparações disponíveis
para consumo e alimentos processados. Especificamente para o produto “Pão Francês” ficou acordado a
avaliação e apresentação de metas de redução do teor
de sódio até julho de 2011.
Dessa forma, com o objetivo de consensuar o posicionamento do setor e compreendendo a importância
da redução do consumo de sódio pela população, um
estudo foi realizado entre os associados da Abip e Abitrigo, pelo qual se alcançou a seguinte proposta, considerando o produto pronto para o consumo:

PROPOSTA
METAS DE REDUÇÃO DE SÓDIO EM PÃO FRANCÊS
ESCALONADAS PARA 2012 E 2014
CATEGORIA

PÃES

PRODUTO

PÃO FRANCÊS

REDUÇÃO PROPOSTA

2,5% aa

Média de sódio
(mg)/100g de produto
(pão francês pronto)

648,0

Meta 2012
(mg sódio)/100g de produto
(pão francês pronto)

616

Meta 2014
(mg sódio)/100g de produto
(pão francês pronto)

586

PÃO/TENDÊNCIAS

“Vilão” da mesa: a
conquista da meta de
redução do consumo
de sal e de sódio pelos
brasileiros passa pela
a necessidade de ações
voltadas à educação da
população.

Uma vez que o público alvo (padeiro) que executará as metas de
redução propostas acima não está familiarizado com os termos técnicos (mg, sódio etc.), recomenda-se a aplicação da terminologia comumente utilizada na panificação brasileira: “Base farinha”. Assim, o
apresentado na tabela acima deverá ser comunicado ao público alvo
da seguinte forma:
MÉDIA DE SAL (cloreto de sódio)
em g/50 kg de farinha

1.000

*META 2012(g sal)/50kg de farinha

951

*META 2014 (g sal)/50kg de farinha

904

*Considerando-se 60% de absorção de água em base farinha
OBS.: 1) Para 1,9% de sal na formulação de pão francês teremos 951g
de sal na massa em relação a 50kg de farinha (meta 2012); 2) Para 1,8%
de sal na formulação de pão francês teremos 904g de sal na massa em
relação a 50kg de farinha (meta 2014). Isso representa que todos os
fabricantes das entidades envolvidas no plano de redução ora apresentado padronizarão, até o final de 2012 e 2014, o teor de sódio de
seus produtos.
Há que considerar que esse setor tem uma particular característica,
sendo composto por 63.200 padarias artesanais em todo o País, negócio
este caracterizado por 97% de micro e pequenas empresas familiares.
Ademais, o pão francês é um produto artesanal e sensível a mudanças.
Em outras palavras, a retirada do sal sem critérios poderá causar grandes modificações e perda de rendimento, qualidade (crocância, volume, abertura de pestana, textura, vida de prateleira) e sabor.
Cabe recordar que, no caso de processos de longa fermentação, geral-
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mente há uma redução na absorção de água, o que faz com
que as dificuldades na redução de sódio sejam maiores.

O EFEITO DO SAL
(NACL, CLORETO DE SÓDIO) NA PANIFICAÇÃO
Mais do que sabor e aroma do pão, o sal apresenta
uma relação direta com a reologia da massa e sua performance em produtos de panificação:
• Auxilia no desenvolvimento da rede de glúten – O
sal (NaCl) é capaz de fortalecer a rede de glúten, pois
aumenta a elasticidade, melhorando a força da massa.
Além disso, auxilia na formação de um complexo protéico, reforçando as ligações de Van der Waals, pontes
de hidrogênio e pontes de enxofre (-S-S-), contribuindo
para a melhoria das propriedades mecânicas do glúten.
• Controle de fermentação – O sal (NaCl) apresenta
efeito na pressão osmótica da massa, o que interfere
na atuação das leveduras (fermento biológico).
• Melhora as características da crosta, tolerância a
fermentação e volume final dos pães – O sal favorece
o aspecto da crosta. A sua ausência deixaria a crosta
muito descorada. O sal também proporciona uma cor
mais branca ao miolo do pão, resultando em uma melhor estruturação das células. Em geral, o percentual
indicado de sal (NaCl) na panificação de pão francês é
de 2% sobre o percentual total de farinha.
• Maior conservação – Devido à capacidade de absorver
água, o sal proporciona maior conservação do produto.

DESAFIOS TECNOLÓGICOS
NA REDUÇÃO DE SÓDIO NA PANIFICAÇÃO
• Sabor e aroma dos produtos de panificação – Não
há registro de outro mineral ou composto que confira as
mesmas características sensoriais do sal (NaCl) e tenha
reduzido o teor de sódio. Seu substituto mais aceito é o
KCl, o cloreto de potássio. Porém, como este confere um
sabor residual metálico, há necessidade de sinergia com
outras tecnologias (aromatizantes, extrato de levedura,
realçador de sabor, entre outros), o que em muitas vezes
resulta em um produto com perfil sensorial diferente do
produto padrão. Ademais, algumas das alternativas hoje
cogitadas como substitutos do sal (NaCl) como o realçador de sabor, não são permitidas para o pão francês.
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• Desenvolvimento da rede de glúten e controle de
fermentação – Teores reduzidos de sal (NaCl) acima de
10% – ou seja, 1,8% sobre o percentual total de farinha –
prejudicam diretamente a performance de panificação.
A redução de sal em excesso pode ocasionar o amolecimento excessivo e/ou o achatamento da massa durante o descanso e redução do volume do pão. As soluções
para compensar essa “redução na força da farinha” são
desafios constantes da indústria de panificação. Em geral, os moinhos de trigo aumentam o consumo de trigos mais “fortes”, como, por exemplo, os canadenses e
americanos. Outra solução é o aumento do consumo de
aditivos (emulsificantes, agentes oxidantes e enzimas)
para reforçar o produto final. Em ambos os casos, existe um impacto considerável no aumento dos custos dos
produtos de panificação.

MONITORAMENTO
Para fins de verificação do cumprimento das metas
propostas, o setor recomenda que as amostras sejam
representativas dos lotes e, no momento da coleta,
conservação e análise sejam procedimentos garantidos para preservar as características originais do produto, como, por exemplo, a umidade.
Tratando-se de pré-mixes para o preparo do pão
francês, o monitoramento deve ser realizado considerando-se a quantidade de sódio informado na rotulagem
nutricional desse produto, observando-se que a porção
indicada na informação nutricional corresponde à quantidade suficiente para o preparo de um pão com 50g.

CONTINUIDADE DO ESTABELECIMENTO
DE METAS ESCALONADAS
O estabelecimento de novas metas possíveis está vinculado, especialmente, à análise do impacto do consumo do produto em questão na população e a realização de estudos para detectar a sensibilidade à redução de sódio nas formulações.
A intenção das entidades envolvidas é de, até o
final de 2014, analisar os resultados e discutir o estabelecimento de uma nova programação de redução
gradual do teor de sódio, considerando, principalmente, a não descaracterização e avaliação sensorial dos
produtos e o comportamento da população brasileira
“consumindo menos sódio”.

NUTRIÇÃO

A IMPORTÂNCIA DA
LAVAGEM DE MÃOS
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sia Fukugauti
e Debora Jureidini Tozo*

Os empresários da alimentação têm compromisso de garantir a saúde de seus funcionários e clientes, mantendo uma estrutura
adequada no local de trabalho, que permita
a higiene das mãos dessas pessoas.

S

egundo Vigarello (1996), as normas de limpeza não surgiram de um ponto zero. Elas têm suas âncoras e objetos, seus lugares de manifestação e seus modos de
transformação. Os primeiros tratados de saúde da Idade Média
indicam, entre os critérios de limpeza corporal, a lavagem das

Mesmo cientes da importância da lavagem das mãos
para a prevenção da transmissão de doenças, muitos
profissionais do setor de alimentação ainda ignoram
esse gesto simples, que pode salvar vidas.

mãos e do corpo. Ou seja, manter o asseio do que se vê. Dar água
às mãos de uma pessoa era um sinal de polidez e de amizade.
O gesto é citado em romances, assim como nos regulamentos
de várias instituições religiosas, e interpretado como marca de
atenção e de hospitalidade. A lavagem das mãos era uma práti-
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ca tão predominante, que o comportamento contrário poderia
ser interpretado como desonesto. Por isso, era frequentemente
mencionada nos ricos inventários da Idade Média.
No início do século 19, uma palavra passa a ocupar um lugar
inédito: higiene. Os manuais que tratam de saúde mudam de título.
Até então concentrados no “cuidado” ou na “conservação” da saúde,
tornam-se, a partir de então, tratados ou manuais de “higiene”. Todos definem seu terreno por meio dessa denominação antes pouco
usual. Higiene já não é o adjetivo que qualifica a saúde (hygeinos, em
grego, significa “o que é são”), mas o conjunto de dispositivos e saberes que favorecem sua manutenção. Quanto aos textos de higiene,
no princípio do século 19, estes passam a ditar algumas renovações
de práticas como, por exemplo, a promoção do uso do sabão.
Enquanto em todo o Oriente – sobretudo entre os muçulmanos – as abluções do rosto, das mãos, e dos pés eram, há
séculos, um ritual obrigatório de sentido religioso, as sociedades europeias “fugiram” da água e da assepsia até o século 19.
Essa mentalidade europeia – que durante vários séculos considerou o corpo como fonte preferencial de pecado – chegou
ao Brasil com os colonizadores portugueses, numa época em
que nem mesmo a elite tinha adquirido hábitos de higiene.
Em 15 de maio de 1847, na Hungria, o jovem médico obstetra
Ignaz P. Semmelweiss introduziu a lavagem de mãos como gesto
obrigatório aos enfermeiros e médicos que entravam nas enfermarias. A medida reduziu a taxa de mortalidade de pacientes de 18%
para 1,5%. Por isso, o dia 15 de maio é a data nacional do Controle
de Infecção Hospitalar.
Apesar de o Dr. Semmelweiss ter introduzido o processo, foi
Price (1938), apud Crisley e Foter5 (1965), quem realmente estudou os tipos de bactérias na pele, classificando-as em “residentes
e transitórias”. Os microrganismos transitórios, representados
principalmente pelas bactérias gram-negativas, são facilmente removidos pela conscienciosa lavagem das mãos com bons
detergentes. Os microrganismos residentes – na maioria grampositivos – encontram-se em equilíbrio dinâmico como parasitas
ou saprófitas na pele, embora entre 10% a 20% da microbiota estejam concentrados nas reentrâncias, onde os lipídios e o epitélio dificultam sua remoção. Em muitas pessoas, os estafilococos
tornam-se parte significativa da microbiota residente e, devido à
patogenicidade de algumas cepas e à sua capacidade de produzir
enterotoxinas, é de grande interesse a sua eliminação nos procedimentos de lavagem das mãos (Crisley e Foter5, 1975).

INADEQUAÇÃO DO HÁBITO
No Brasil, a história dos hábitos de higiene ainda não foi sistematicamente escrita. Para sua elaboração, esbarra-se na falta
de publicações específicas brasileiras e na grande dispersão dos
objetos e apetrechos destinados à higiene pessoal. Encontrados
de Norte a Sul do País, porém pouco cadastrados, incógnitos,
muitos deles são desprezados, ignorados ou simplesmente
desconhecidos. O jornal O Globo, de 09 de junho de 1996, faz
as seguintes considerações em uma reportagem que trata da
higiene pessoal do brasileiro: “O brasileiro adora tomar banho,
mas não tem hábitos de limpeza(...) Se for pela quantidade de
banho ou pelo consumo de sabonete, o brasileiro é o terceiro
povo mais limpo do mundo. Consumimos, anualmente, 12 sa-
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bonetes per capita. Contudo, se os parâmetros forem outros
hábitos de higiene, o brasileiro está muito longe de um terceiro
lugar. É campeão em fazer xixi na rua, não aprendeu a escovar
os dentes e detesta lavar as mãos após ir ao banheiro.”
Em alguns estudos, a sequência de procedimentos na higienização das mãos não foi observada rigorosamente. Mas,
pela experiência prática, pode-se afirmar que a maioria dos
funcionários ao lavar as mãos apenas esfrega as duas entre si,
sem detalhamento de técnicas e abrangência de demais áreas como o dorso das mãos, entre os dedos e no antebraço. O
diagnóstico situacional revelou inadequação do hábito e da
frequência do ato de higienizar as mãos, além de apontar o
uso de bijuterias, esmalte e unhas compridas entre a maioria
dos funcionários. (Cozinha Industrial, 1996: 52).
Em pesquisa realizada, foi observada a utilização dos lavabos destinados à higienização das mãos dos usuários de uma
unidade de alimentação e nutrição de uma universidade federal. Tais instalações localizam-se em frente à porta de entrada
do restaurante. No dia 31 de outubro de 1997, dos usuários que
fizeram suas refeições no restaurante, somente 68 lavaram sua
mãos (menos de 10%!), e ainda assim de maneira inadequada,
uma vez que raramente as ensaboavam.

A EFICÁCIA DOS ANTISSÉPTICOS
Em serviços de alimentação é importante verificar se a manipulação dos alimentos é realizada com as mãos nuas ou se usam
utensílios, papel encerado ou luvas plásticas descartáveis. É
muito importante, também, examinar se os funcionários têm
feridas ou outras lesões infectadas, não permitindo que manipulem alimentos, bem como instruir os funcionários para lavarem suas mãos antes de iniciarem o trabalho ou após usarem
o banheiro, tossir, espirrar, assoar o nariz ou tocar ferimentos
e curativos. Finalmente, é fundamental que o estabelecimento
seja provido de pias, sabonetes, toalhas e água quente para facilitar a higiene pessoal (Bryan4, 1981).
Tradicionalmente, as medidas de controle incluem a implementação de técnicas de lavagem das mãos, treinamento
e conscientização dos profissionais envolvidos no preparo, armazenamento e distribuição de alimentos (Brodye3, 1965). Dados relatados pelo Center for Disease Control (apud Silva Jr.16,
1990), relativos a surtos de toxinfecções alimentares nesses
serviços nos Estados Unidos, apontam o manipulador de alimentos como responsável por 26% desses problemas.
Estudos têm demonstrado, ainda, a eficácia do uso de antissépticos na higienização das mãos de manipuladores de
alimentos (Ayliffe col.2, 1975 e Stiles e Sheena 18, 1987). Também se demonstrou que, sob condições normais, a microbiota
da pele é completamente restabelecida em uma semana após
a antissepsia. Por essa razão, é recomendável a utilização de
germicidas com efeito residual prolongado, porém não irritantes para a pele (Sheena e Stiles13, 1983).
O antisséptico não deve ser escolhido apenas com base
na atividade contra bactérias gram-positivas, pois as mãos
dos manipuladores podem abrigar bactérias gram-negativas,
como a Salmonella e a Escherichia coli patogênica. Com esse
enfoque, trabalhos conduzidos por Sheena e Stiles12,13,14,15,

NUTRIÇÃO
(1982/1983) e Stiles e Sheena18 (1987) comprovaram a superioridade dos iodóforos sobre derivados fenólicos (Irgasan DP300), iodo, compostos de amônio quarternário e sabão neutro,
sendo apenas inferior ou de ação semelhante ao derivado da
biguanida, clorohexidina (Crisley e Foter5, 1965).
Os iodóforos são complexos químicos de iodo diatômico e agentes solubilizantes ou condutores, usualmente tensoativos sintéticos
não iônicos. São bons desinfetantes in vitro, não alergênicos, relativamente atóxicos e não corrosivos (Crisley e Foter5, 1965; Sheena
e Stiles12,13, 1983). A atividade dos iodóforos está diretamente relacionada à quantidade de iodo titulável presente em solução. As
soluções de iodo são efetivas em uma larga faixa de pH, mas sua atividade aumenta sob condições ácidas. Em concentrações apropriadas, é ativo contra um grande espectro de microrganismos patogênicos, incluindo o bacilo da tuberculose, fungos patogênicos, vírus
e até mesmo esporos bacterianos e fúngicos (Crisley e Foter5, 1965).

nos momentos críticos, como depois de ir ao banheiro, antes das
refeições e do preparo dos alimentos” (O Globo, 1996).
Por meio dos estudos relatados neste artigo, podemos concluir que os empresários da alimentação têm o compromisso
de garantir a saúde de seus funcionários e clientes. Para tanto,
têm também a responsabilidade de manter uma estrutura adequada no local de trabalho, com lavabos e produtos também
adequados, que permitam a higiene das mãos dessas pessoas.
Devem, ainda, priorizar treinamentos dos funcionários sobre
Manipulação e Higiene, com objetivo de manter os hábitos saudáveis e garantir que seus produtos fiquem livres de contaminação, preservando sua qualidade.

*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).

RESPONSABILIDADE CONSTANTE
Mesmo constatando o valor da lavagem das mãos para a prevenção da transmissão de doenças, muitos profissionais ignoram a
importância de um gesto simples que pode salvar vidas. Sobre a
higiene das mãos do brasileiro, o professor Alexandre Adler, especialista em infecção hospitalar da UERJ, faz a seguinte afirmação:
“O brasileiro é péssimo no ato de lavar as mãos com água e sabão.
Há uma pressa, uma dificuldade de se concentrar diante da pia

Mousse
sem ovos?

Referências Bibliográficas: CORRÊA, MARGARETH DA SILVA. LIMPEZA E
HIGIENE ATRAVÉS DOS TEMPOS-O GLOBO, 1996. (COZINHA INDUSTRIAL, 1996:
52). / ABERCE NOTÍCIAS: Boletim Informativo da Associação Brasileira de Empresas
de Refeições Coletivas. São Paulo, 1990. / AYLIFFE, J. A. J.; BABB, J. R.; BRIDGES,
K.; LILLY, H. A.; LOWBURY, E. J. L.; VARNEY, J.; WILKINS, M. D. Comparision of two
methods for assessing their removal of total organisms and pathogens for the skin. J.
Hyg.,75: 259-74, 1975. / BRODYE, J. Hand hygiene. Scot. Med. J., 10: 115-25, 1965.
/ 5. BRYAN, F. L. Hazard analysis of food service operations. Food Technol, 32: 78-87,
1981. / 6. SILVA Jr., E. A.; IARIA, S. T.; ANDRADE, C. R.; MARTINS, E. A. Fundamentos
para diagnóstico e prevenção das toxinfecções alimentares na cozinha industrial. São
Paulo, 1990.

Pudim sem
ir ao forno?

Caldas
preparadas
na metade
do tempo?

A linha Food Innovations da GELITA é uma seleção de gelatinas especiais, que possibilita maior
praticidade, aumento de produtividade e possibilidade de redução de custos ao setor de Food Service.
Tel.: 55 (11) 2163-8039 | service.sa@gelita.com | www.gelita.com
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CONEXÃO FIESP

Rio+20

Rio+20: 192 nações
marcarão presença no
evento que comemorará
os 20 anos da realização
da Conferência das
Nações Unidas para
o Meio Ambiente e o
Desenvolvimento. E a
Fiesp estará lá.

FIESP VAI À RIO+20
MOSTRAR AVANÇOS
E DEBATER SOLUÇÕES
Conselho de Meio Ambiente se reuniu com secretário municipal para debater o posicionamento da entidade e da cidade de São Paulo sobre clima.

A

Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) deve levar à Conferência das
Nações Unidas Rio+20, em junho, resultados
positivos de ações sustentáveis realizadas pelos mais
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diversos setores da cidade de São Paulo, como a indústria, sociedade e governo. O anúncio foi feito no
dia 31 de janeiro, pelo presidente do Conselho Superior de Meio Ambiente (Cosema) da entidade, Walter

CONEXÃO FIESP

CONEXÃO FIESP

Lazzarini. A Rio+20 comemorará os 20 anos da realização da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e
deverá reunir nada menos do que 192 nações.
“A ideia é que o estado de São Paulo tenha uma postura não defensiva. É importante mostrar tudo o que temos feito ao longo desses
anos, especialmente o que a Fiesp faz com os prêmios de Mérito Ambiental e de Reuso da Água, que divulgam as iniciativas positivas e
sustentáveis”, explicou Lazzarini durante reunião do Cosema, a qual
contou com a presença do secretário municipal do Verde e Meio Ambiente de São Paulo, Eduardo Jorge Alves Sobrinho.
“O convite ao Eduardo Jorge tem também o objetivo de aproximar
este Conselho das autoridades públicas para que haja um diálogo
franco e direto”, afirmou Lazzarini. Segundo o presidente do Cosema,
há um forte interesse por parte de diversos setores em unir esforços
para que “o posicionamento dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e
do Brasil seja o mais adequado possível”, acrescentou.

INICIATIVAS BEM-SUCEDIDAS
Durante a reunião, o secretário Eduardo Jorge apresentou dados e resultados positivos de iniciativas que reduziram o uso de combustíveis
fósseis, como os ônibus do sistema de transporte público EcoFrota,
que utilizam 20% de biodiesel. Ele ainda citou as experiências bemsucedidas com as usinas de biogás nos aterros sanitários de São João,
zona leste de São Paulo, e de Bandeirantes, o maior da América Latina.
“O mais importante é mostrar neste encontro de cidades do Rio+20
que é possível agir. E se São Paulo pode fazer, qualquer outra cidade
também pode, porque nenhum outro lugar é mais difícil do que essa
cidade”, garantiu o secretário municipal de Meio Ambiente. De acordo
com informações mostradas por ele, foram plantadas 541.043 árvores
em 2010 ante 37.855 plantios em 2005, crescimento que representa
uma média de 200 mil árvores plantadas por ano na cidade.

LIXO E RISCO
Apesar de boas notícias no âmbito de soluções sustentáveis, alguns
números ainda preocupam. Segundo Eduardo Jorge Alves Sobrinho,
a cidade de São Paulo coleta 15 mil toneladas de lixo por dia. “Isso
nos leva ao desafio de reduzir a produção de lixo”, pontuou. E desafio
ainda maior, pontuou, é o de retirar as famílias de 28.933 moradias
instaladas em áreas de risco alto e muito alto. “Destas, 1.132 moradias
precisam ser retiradas inadiavelmente”, alertou o secretário.
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StockFree

Começo do ano é sempre um bom
período para colocar a documentação
em ordem. O panificador ficar atento
à oportunidade que está sendo
concedida pela Lei nº 15.499/11
da Cidade de São Paulo para a
regularização de sua atividade.

NOVA LEI DO MUNICÍPIO SOBRE
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

Prefeitura do Município de São Paulo promulgou a Lei derivada de um projeto da Câmara
dos Vereadores, visando ao benefício de comerciantes que terão mais tempo para sanar as
irregularidades do imóvel no qual exercem a atividade comercial.

R

ecentemente foi promulgada pela Prefeitura da
Cidade de São Paulo a Lei nº 15.499 de 9 de novembro de 2011, que dispõe sobre a instalação
e o funcionamento de atividades não residenciais em
edificações em situação irregular, mediante a obtenção do Auto de Licença de Funcionamento Condicionado, lei esta regulamentada pelo Decreto nº 52.857 de
20 de dezembro de 2011.

1) OBJETIVO DA LEI
A Lei nº 15.499/11 possui como objetivo retirar da ilegalidade inúmeros comerciantes que exercem atividade sem
o devido alvará de funcionamento expedido pela Municipalidade. Sabe-se que tal situação é comum não só na
cidade de São Paulo, mas em todo o território nacional.
Ciente do problema, a Prefeitura do Município de
São Paulo promulgou a Lei derivada de um projeto
da Câmara dos Vereadores, visando ao benefício de
comerciantes que terão mais tempo para sanar as irregularidades do imóvel no qual exercem a atividade
comercial, sem se preocuparem com eventuais ameaças de multas e até mesmo fechamento do estabelecimento por parte da autoridade municipal.
Para tanto, os panificadores que eventualmente estão
em situação irregular, deverão pleitear junto a Subprefeitura responsável pela região na qual está situado o imóvel, o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado.
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No entanto, para a obtenção do Auto de Licença
Condicionado, alguns requisitos devem ser preenchidos, sendo que estes serão analisados a seguir.

2) REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO AUTO DE LICENÇA CONDICIONADO
Os requisitos básicos exigidos pela Lei 15.499/11 para a obtenção do Auto de Licença Condicionado são os seguintes:
I - a atividade exercida seja permitida no local em face da zona
de uso e da categoria e largura da via, atenda os parâmetros de
incomodidade, as condições de instalação e usos estabelecidos
no inciso I e alíneas "a", "d", "e", e "g" do inciso II do art. 174
e do Quadro nº 04 da Lei nº 13.885, de 25 de agosto de 2004 e,
quando localizada em área de mananciais, esteja elencada dentre aquelas admitidas nas Áreas de Intervenção estabelecidas
pelas leis estaduais específicas de proteção e recuperação dos
mananciais da Billings e Guarapiranga;
II - a edificação a ser utilizada para o exercício da atividade tenha área total de até 1.500,00m² (mil e quinhentos metros quadrados);
III - o responsável técnico legalmente habilitado, conjuntamente com o responsável pelo uso, atestem que
cumprirão a legislação municipal, estadual e federal
vigentes acerca das condições de higiene, segurança
de uso, estabilidade e habitabilidade da edificação.
Deve ainda o panificador ficar para os casos em
que NÃO SERÃO concedidos, em hipótese nenhuma,

JURÍDICO CÍVEL

Auto de Licença Condicionado, sendo que são eles:
I - cuja atividade pleiteada não seja permitida para a
zona de uso em que se situa;
II - situada em área contaminada, "non aedificandi"
ou de preservação ambiental permanente;
III - que tenha invadido logradouro ou terreno público;
IV - que seja objeto de ação judicial promovida pelo
Município de São Paulo, objetivando a sua demolição;
V - em área de risco geológico-geotécnico.
Obedecidos aos requisitos exigidos pela Lei para a obtenção do Auto de Licença Condicionado e verificadas as
hipóteses de não concessão do documento, o panificador
pode, por meio da internet, requerer sua licença provisória.
Para tanto, o responsável pelo estabelecimento, em
conjunto com o responsável técnico habilitado, deverão acessar o site da Prefeitura de São Paulo por meio
do link: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/planejamento/sp_mais_facil/, tomando ciência
das regras instituídas, bem como das multas aplicáveis
em decorrência do seu uso indevido ou da prestação de
informações inverídicas.
Os documentos exigidos para a obtenção do Auto
de Licença Condicionado são os seguintes:
I - nome do responsável pela atividade (estabelecimento ou
profissional autônomo), inclusive nome "fantasia", se houver;
II – números de inscrição no Registro Geral - RG e no
Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ do responsável pela
atividade e de seus procuradores, se houver;
III - endereço completo do local onde se pretende licenciar a atividade (estabelecimento ou local de trabalho), incluído o Código de Endereçamento Postal – CEP;

IV - número do cadastro do imóvel onde se pretende licenciar a atividade, constante da Notificação-Recibo do Imposto
Predial e Territorial Urbano – IPTU (Setor-Quadra-Lote - SQL);
V - atividade a ser licenciada, indicando se principal,
secundária ou complementar;
VI - área construída utilizada pela atividade e área total da edificação;
VII - nome e número de registro do responsável técnico no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA-SP e respectiva Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART relativa ao licenciamento da atividade;
VIII - número de inscrição do responsável pela atividade e do responsável técnico no Cadastro de Contribuintes Mobiliários - CCM;
IX - declaração do responsável pela atividade de que está
de posse de documento comprobatório da ciência do(s)
proprietário(s) da edificação ou síndico, no caso de condomínio, acerca da necessidade de regularização da edificação, inclusive com o atendimento ao disposto no inciso
XII deste parágrafo, no âmbito de sua responsabilidade;
X - atestado do responsável técnico de que a atividade é
tolerada ou permitida no local em face da zona de uso e
da categoria e largura da via e atende os parâmetros de
incomodidade e as condições de instalação e usos estabelecidas no inciso I e alíneas “a”, “d”, “e”, e “g” do inciso
II do artigo 174 e do Quadro nº 4 da Lei nº 13.885, de 2004;
XI - atestado do responsável técnico, nos casos de atividades em área de mananciais, sobre a sua admissão nas Áreas de Intervenção estabelecidas pelas leis
estaduais específicas de proteção e recuperação dos
mananciais das Bacias Hidrográficas dos Reservatórios Billings e Guarapiranga;
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XII - declarações do responsável pela atividade e do responsável técnico relativas às condições de salubridade,
segurança e habitabilidade da edificação e às condições
de higiene da atividade, em atendimento ao disposto
no inciso III do "caput" do artigo 3º deste decreto;
XIII - atestados a que se referem os incisos IV e V do
"caput" do artigo 3º deste decreto, conforme o caso,
relativos à segurança da edificação;
XIV - número do Auto de Verificação de Segurança
- AVS ou de outro documento municipal comprobatório da segurança da edificação e do Certificado de
Manutenção, quando couber, nos casos de edificações
sujeitas à instalação de sistema de segurança, na conformidade da legislação municipal em vigor;
XV - número do documento a que se refere o inciso VI do
"caput" do artigo 3º deste decreto, relativo à comprovação
da acessibilidade da edificação, nos casos obrigatórios;
XVI - termo de ciência a que se refere o inciso VII do artigo 3º
deste decreto, para atividades sujeitas a controle sanitário;
XVII - declaração do responsável pela atividade sobre a
vinculação de vagas em outro imóvel, por convênio firmado com estacionamento e serviço de manobristas;
XVIII - declaração do responsável técnico sobre a situação do licenciamento dos equipamentos da edificação porventura existentes, nos casos obrigatórios
previstos na legislação municipal em vigor.
Em que pese a possibilidade da expedição do Auto de
Licença Condicionado pela internet, nada impede que o panificador, caso prefira, faça o requerimento por meio de um
processo físico a ser aberto na subprefeitura competente.

3) EFEITOS DO AUTO DE LICENÇA CONDICIONADO
Com a obtenção do auto de licença condicionado, este
possui, durante o seu prazo de validade, todos os efeitos
de um Alvará de Licença de Funcionamento Definitivo,
ou seja, o panificador passa a exercer sua atividade de
forma regularizada, sem a preocupação de ficar sujeito a
multas ou eventual fechamento de sua padaria.
No entanto, o Auto de Licença de Funcionamento Condicionado somente produz efeitos após a sua
concessão por parte da Municipalidade, não sendo o
simples protocolo documento hábil o bastante para
comprovar a regularidade da atividade comercial.
Ainda, o Auto de Licença Condicionado somente
terá validade por 2 (dois) anos, sendo renovável por
igual período, devendo o panificador comprovar que
já deu início ao procedimento de regularização da edificação junto ao órgão competente.
Frise-se que não será renovado o Auto de Licença
Condicionado se o panificador não iniciar o procedi-

56

:::

IP&C 780

:::

Fev/Mar 2012

mento para regularização do imóvel junto ao órgão
competente, ou seja, o panificador deve tomar medidas para sanar as irregularidades existentes no imóvel.
Como sabemos que a grande maioria das padarias na
cidade de São Paulo está instalada em imóveis alugados e
muitas vezes o panificador não possui qualquer responsabilidade sobre a irregularidade existente no referido imóvel, devendo este entrar em contato com o locador, para
sanar a irregularidade existente, inclusive com o ajuizamento de ações judiciais para conseguir seu objetivo.
Não haverá a hipótese de uma segunda renovação do
Auto de Licença Condicionado, sendo que nesse tempo
o panificador deverá estar com o imóvel devidamente
regularizado junto à Municipalidade. Caso contrário, ficará o panificador sujeito a todos os procedimentos de
fiscalização, e consequentemente multas e fechamento
do estabelecimento, impostos pela Prefeitura.
Porém o Decreto que regulamente lei nº 15.499/11 estabelece que os estabelecimentos que se encontram em situação irregular somente poderão solicitar a emissão do Auto
de Licença Condicionado a partir de 21 de março de 2012,
quando estará operante o sistema de emissão das licenças.

4) CONCLUSÃO
Dessa forma deve o panificador ficar atento à oportunidade que está sendo concedida pela Lei nº 15.499/11 da
Cidade de São Paulo para a regularização de sua atividade.
Temos que o Auto de Licença de Funcionamento
Condicionado veio em bom momento e será de grande
auxílio para as padarias que funcionam sem o devido
alvará de funcionamento e encontram diversas barreiras para obter o Alvará de Funcionamento definitivo.
Poderá o panificador interessado ganhar mais fôlego para exercer sua atividade enquanto realiza as
adequações necessárias no imóvel ou entra em acordo
como o locador para sanar tais irregularidades.
Não pode e não deve o panificador continuar a
exercer sua atividade comercial de forma irregular,
sofrendo diariamente a ameaça de multas e fechamento de seu estabelecimento comercial, ainda mais
com a edição da Lei nº 15.499/11.
Portanto, temos que a citada Lei irá beneficiar em muito muitos panificadores que hoje se encontram em situação
irregular perante à Municipalidade, concedendo-lhes uma
oportunidade para regularização de sua atividade comercial.
*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.

IPC INTERNACIONAL
NEW DIRECTORIES TOOK OFFICE AT AN EVENT IN FIESP
On November 28ththe new Directories of Sindipan/Aipan-SP
for the quadrennium 2011-2015 took office in a solemn session
at the headquarters of Fiesp, in São Paulo. The re-elected
President José Antero Pereira and the new directors received the
congratulations of the presidents of Fiesp Aipesp, Abip, authorities
and representatives of various entities associations and unions
in the state and other regions of Brazil, and also a large number
of suppliers and friends. All highlighted the strong growth in the
baking industry throughout the country and praised the historic
role of the Boards of Sindipan/Aipan-SP as an example for others.
“In this moment, I and my fellow Directors reaffirm our commitment
that we will do everything in front of the entities for the sector to
continue to have their work recognized and importance, always
striving to make our bakeries remain as a model not only for Brazil,
but also for all the world”, emphasized in his speech President
Antero, prior to graduation of new directors.
NUEVAS JUNTAS DE DIRECTORES ASUMEN EN EVENTO EN FIESP
En noviembre 28 las nuevas Juntas de directores de Sindipan/
Aipan SP para el cuatrienio 2011-2015 asumiran el cargo en
una sesión solemne en la sede de la Fiesp, en São Paulo. El
reelegido presidente José Antero Pereira y los nuevos directores
recibieron las felicitaciones de los presidentes de la Fiesp Aipesp,
Abip, autoridades y representantes de asociaciones de diversas
entidades y sindicatos en las regiones del Estado y otras de
Brasil, y también un gran número de proveedores y amigos. Todos
destacaron el fuerte crecimiento de la industria de la panificación
en todo el país y elogiaron el papel histórico de los Directorios
de Sindipan/Aipan SP-como un ejemplo para los demás. “En
esto momento, yo y mis colegas directores reafirmamos nuestro
compromiso de que haremos todo lo posible frente a las entidades
para que el sector siga teniendo su trabajo reconocido y la
importancia, siempre tratando de mejorar nuestras panaderías
para que estas sigann siendo un modelo no sólo para Brasil , sino
también para todo el mundo ", destacó en su discurso el presidente
Antero, antes de la graduación de los nuevos directores.
JOURNALISM AWARD WINNERS REVEALED
On December 13th, was held in the auditorium of the headquarters
building of the entities, in São Paulo, the awards ceremony of the
fifth edition of the Journalism Award of the Sindipan/Aipan/IDPC-SP.
Opening the meeting, José Antero Pereira, president of the entities,
highlighted the role played by bakeries today in Brazil: “In recent years,
especially, the Brazilian bakeries have been undergoing a process of
transformation and modernization that have encouraged customers,
more and more, attend this type of establishment. And the success
of this new proposal has much to do with the work of the press. This
award is only a small return for all the attention that has been dedicated
to us”, he said. In this edition, the competition received a subscription
of 26 articles in print media and 18 in electronic media. After making
a thorough evaluation of all of them, the jury selected three in each of
them to receive the awards, respectively, trips to Paris, plus € 1,500 for
the first placed, travels to Lisbon, plus € 1,000 for the second places,
and iPads for third places.
SE REVELAN LOS GANADORES DEL PREMIO DE PERIODISMO
El 13 de diciembre, se celebró en el auditorio del edificio de la sede
de las entidades, en São Paulo, la ceremonia de entrega de prêmios
de la quinta edición del Premio de Periodismo de la Sindipan/Aipan/
IDPC -SP. Al inaugurar la reunión, José Antero Pereira, presidente de
las entidades, destacó el papel desempeñado por las panaderías
de hoy en Brasil: “En los últimos años, sobre todo, las panaderías
brasileñas han sido sometidas a un proceso de transformación y
modernización que han animado a los clientes, cada vez más, asistir
a este tipo de establecimientos. Y el éxito de esta nueva propuesta
tiene mucho que ver con el trabajo de la prensa. Este premio es
sólo un pequeño retorno por toda la atención se ha dedicado a
nosotros”, dijo. En esta edición, el concurso recibió una suscripción

de 26 artículos en la prensa escrita y 18 en medios electrónicos.
Después de hacer una evaluación a fondo de todos ellos, el jurado
seleccionó a tres en cada uno de ellos para recibir los premios,
respectivamente, viajes a París, además de 1.500 € para el primer
puesto, viajes a Lisboa, además de 1.000 € para los segundos
lugares, y iPads para terceros lugares.
CIPAN SITE BACK ON THE AIR WITH GREAT NEWS
Modernized with a new layout and properly updated, the site of the
Inter-American Confederation of Industry of Bread (CIPAN) returned
to air in January, bringing a series of news and information of interest
to members of the Sindipan/Aipan/IDPC-SP. The headquarters of the
Confederation, incidentally, is currently running in the building of the
entities under the Executive Board of the current president of the
three entities, Antero Jose Pereira. Founded on October 6th 2005,
the main purpose of CIPAN is tgo represent and coordinate the
interests of business entities representing the sector of the baking of
the Americas, through improved relations between the representative
bodies of the bread industry and studies and investigations aimed
at improving the baking industry in all its aspects, among other
initiatives. Visit the new site at CIPAN www.cipan.org.br.
SITIO DE CIPAN EN AIRE CON GRANDES NOVEDADES
Modernizado con un nuevo diseño y actualizado, el sitio de la
Confederación Interamericana de la Industria del Pan (CIPAN)
regresó al aire en enero, trayendo una serie de noticias e
información de interés para los miembros de la Sindipan/Aipan/
IDPC SP-. La sede de la Confederación, por cierto, se está
ejecutando actualmente en el edificio de las entidades sometidas
a la Junta Ejecutiva del actual presidente de las tres entidades,
Antero José Pereira. Fundada en el 6 de octubre de 2005, el
objetivo principal de CIPAN tgo es representar y coordinar los
intereses de las entidades empresariales que representan al sector
de la cocción de las Américas, a través de mejorar las relaciones
entre los órganos representativos de la industria del pan y los
estudios e investigaciones destinadas a mejorar la industria de la
panificación en todos sus aspectos, entre otras iniciativas. Visite el
nuevo sitio en CIPAN www.cipan.org.br.
GOVERNOR VETOES PROJECT THAT WOULD BAN DISPLAY
OF CIGARETTES
The São Paulo Governor Geraldo Alckmin vetoed the project which
proposed a ban on the display of cigarettes in their outlets in the state.
In late November, the project had been approved by the Legislature,
following in the assessment of São Paulo Governor Geraldo Alckmin,
who vetoed it on January 2nd. In justification of the veto, the governor
said the project would be unconstitutional because it treats the subject
of exclusive competence of the Union, which has been governed by
Federal Law 9.294/1996. This law was recently amended by Federal
Law 12.546/2011, which amended Article 3, prohibiting all forms of
commercial advertising of these products, but allowing its exposure in
retail outlets, as long as accompanied by warnings about the dangers
of smoking and its price list.
GOBERNADOR VETA PROYECTO QUE PROHIBIRÍA LA
PRESENTACIÓN DE LOS CIGARRILLOS
El gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vetó el proyecto
que propuso la prohibición de la exhibición de cigarrillos en sus
establecimientos en el estado. A finales de noviembre, el proyecto
había sido aprobado por la Legislatura, a raíz de la evaluación de
São Paulo, Geraldo Alckmin, Gobernador, que lo vetó el 2 de enero.
En la justificación del veto, el gobernador dijo que el proyecto sería
inconstitucional porque trata el tema de la competencia exclusiva
de la Unión, que se ha regido por la Ley Federal 9.294/1996. Esta
ley fue modificada recientemente por la Ley Federal 12.546/2011,
que modificó el artículo 3, que prohíbe toda forma de publicidad
comercial de estos productos, pero permitiendo su exposición en
puntos de venta, siempre y cuando acompañado de advertencias
sobre los peligros de fumar y su lista de precios .
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IDPC – AGENDA DE CURSOS 2012
FEVEREIRO

SERVIÇOS

PRIMEIRA CHAMADA PARA O GEPAD 2012
Já estão abertas as inscrições para o curso de Formação e Capacitação de
Gerente de Padaria & Confeitaria e Estabelecimentos Afins (GEPAD), promovido
pelo IDPC, em parceria com a DS Consultoria. Inédito no Brasil, o treinamento
desenvolve e qualifica os profissionais, abrangendo as competências exigidas
e valorizadas pelo mercado de trabalho, por meio de exercícios e atividades nas
quais são abordados os objetivos básicos da função. Nas aulas, os participantes
desenvolvem competências com uma percepção gerencial completa do negócio,
úteis para todos os segmentos alimentícios, possibilitando uma compreensão dos
processos existentes e das diversas vertentes destes, dominando suas técnicas.
Entre outros atributos, passam a ser capazes de diagnosticar problemas e tomar
decisões que levem às melhores soluções, desenvolvendo a sua criatividade.
O conteúdo programático do curso é dividido em cinco módulos –
Organização Empresarial, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação &
Marketing, Qualidade e Produção e Processos –, perfazendo cinco meses
de treinamento, com três horas de atividades, duas vezes por semana, em
horários opcionais de manhã e à tarde. Ao final do curso, comprovado o devido
aproveitamento, os formandos recebem três certificados: o de Capacitação de
Gerentes, o de Responsável Técnico e o de Higiene e Manipulação de Alimentos,
exigido pela Anvisa. Para participar, os pré-requisitos são ter, no mínimo, 18
anos e ensino médio concluído ou cursando o último período. A participação
nas atividades previstas requer fluência verbal e de leitura de textos. Condições
diferenciadas para associados do Sindipan/Aipan-SP.

SERVIÇO:
Sindipan/Aipan/IDPC-SP
Fone: (11) 3113-0166
E-mail: contato@fundipan.org.br
Sites: www.sindipan.org.br / www.fundipan.org.br

Tecnologia de Congelamento - Pães Congelados

9h às 12h

06/02 a 09/02

Torta Gelada

9h às 12h

13/02 a 17/02

Chocolataria Fina

15h às 18h

06/02 a 10/02

Pães Rústicos

9h às 12h30

06/02 a 10/02

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

13/02 a 30/03

Básico de Salgados

14h30 às 18h30

13/02 a 17/02

Cozinha Italiana

8h30 às 12h30

22/02 a 28/02

Básico de Café Espresso

9h às 12h

22/02 a 24/02

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

22/02

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h

23/02 a 24/02

Montagem de sanduiches

9h às 12h

27/02 a 02/03

Especial de Páscoa

9h às 12h

05/03 a 09/03

Tábuas de Frios

15h às 18h

06/03

Responsável Técnico

15h às 18h

05/03 a 09/03

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

14/03 a 15/03

Decoração de Bolos (com bico)

9h às 12h

19/03 a 23/03

Massa Folhada

14h30 às 18h30

19/03 a 23/03

Tendências de Sabores Brasileiros

9h às 12h

19/03 a 21/03

Atendimento ao Cliente

15h às 18h

19/03 a 30/03

Avançado de Panificação

9h às 12h30

26/03 a 09/04

Produtos Zero Açúcar e light para padaria

14h30 às 18h30

26/03 a 09/04

Pães Orgânicos

14h30 às 18h

02/04 a 09/04

Rotulagem Nutricional

9h às 12h

03/04

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h

04/04 a 05/04

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

09/04 a 20/04

Informática Básica

9h às 12h

09/04 a 13/04

Tábuas de Frios

15h às 18h

12/04

Básico de Panificação

14h30 às 18h

16/04 a 30/05

Pães de Fibras / Funcionais

9h às 12h30

23/04 a 27/04

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30

23/04 a 08/05

Especial Dia das Mães

15h às 18h

23/04 a 27/04

Tecnologia de Congelamento - Pães Congelados

9h às 12h

02/05 a 07/05

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

02/05

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

03/05 a 04/05

MARÇO

ABRIL

MAIO

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!
DOCERIA E CONFEITARIA XIMENES LTDA.

R. MANOEL MAXIMINO DA ROSA, 360

Decoração de Bolos de Casamento

9h às 12h

07/05 a 11/05

LAUZANNE PARK PÃES E DOCES LTDA.

R. FRIBURGO, 31

Tendência em confeitaria

15h às 18h

07/05 a 11/05

BELAS ARTES LOJA DE CONVENIÊNCIA

AV. ELIAS YASBEK, 1.164 SALÃO 1

Reaproveitamento de Produtos

9h às 12h

14/05 a 18/05

PANIFICADORA OLIVER LTDA. - EPP

R. ROQUE DE MORAES, 450

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

14/05 a 27/06

UOTON SOUZA SILVA - ME PADARIA

R. IMIRIM, 196

Doces Finos

9h às 12h

21/05 a 25/05

CARLOS ELIAS GONCALVES PERREGIL

R. ANTONIO DE BARROS, 2526

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

21/05 a 01/06

ANA TEREZA PEREIRA DE SOUZA - ME

R. IAPÓ, 636

Cardápio de Inverno - Sopas

9h às 12h

28/05 a 01/06

PADARIA E CONFEITARIA BELA COTIA LTDA.

R. CAPITÃO VIEIRA FILHO, 7

Responsável Técnico

15h às 18h

28/05 a 01/06

D & D PÃES E DOCES LTDA – EPP

R. DIAS VELHO, 469

JUNHO

PANIFICADORA E CONFEITARIA TRÊS NETINHOS

AV. PROF. OSVALDO DE OLIVEIRA, 653

Tábuas de Frios

15h às 18h

01/06

PANE DI MARE - PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA.

AL. DOS TUPINIQUINS, 364

Básico de Chocolate

9h às 12h

04/06 a 11/06

QUINTA DO MARQUÊS JARDINS RESTAURANTE

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1853 LJ. E

Informática Básica

9h às 12h

04/06 a 11/06

MAMEDE DA COSTA – ME

AV. CONCEICÃO, 2661

Massa Folhada

14h30 às 18h30

04/06 a 11/06

PANIFICADORA FLOR DE MILLA LTDA.

R. VATINGA, 43

Petit four avançado

9h às 12h

11/06 a 15/06

NEW TREND COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

R. BARÃO DE JACEGUAI, 1209

Decoração de bolos (com bico)

15h às 18h

11/06 a 15/06

Básico de Pizza

9h às 12h

18/06 a 22/06

Pães Rústicos

14h30 às 18h

18/06 a 22/06

Trabalho com Pasta Americana

9h às 12h

25/06 a 29/06

IDPC – NOVOS CURSOS 2012
FEVEREIRO
Pães Rústicos

9h às 12h30

06/02 a 10/02

Básico de Salgados

14h30 às 18h30

25/06 a 29/06

Montagem de sanduiches

9h às 12h

27/02 a 02/03

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

27/06

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28/06 a 29/06

Doces Finos

9h às 12h

02/07 a 06/07

Pães de Fibras / Funcionais

14h30 às 18h

02/07 a 06/07

Atendimento ao Cliente

14h30 às 17h30

02/07 a 13/07

Pães Rústicos

8h30 às 12h

09/07 a 13/07

Básico de Pizza

9h às 12h

23/07 a 27/07

MARÇO
Produtos Zero Açúcar e light para padaria

14h30 às 18h30

26/03 a 09/04

14h30 às 18h

02/04 a 09/04

ABRIL
Pães Orgânicos
MAIO
Tendência em confeitaria

15h às 18h

07/05 a 11/05

JUNHO

JULHO

Básico de Chocolate

9h às 12h

04/06 a 08/06

Informática Básica

9h às 12h

23/07 a 27/07

Petit four avançado

9h às 12h

11/06 a 15/06

Reaproveitamento de Produtos

15h às 18h

23/07 a 27/07

Decoração de bolos (com bico)

15h às 18h

11/06 a 15/06

Decoração de Bolos de Casamento

14h30 às 17h30

23/07 a 27/07

Pães Rústicos

14h30 às 18h

18/06 a 22/06

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30

30/07 a 10/08

Trabalho com Pasta Americana

9h às 12h

25/06 a 29/06

Básico de Café Espresso

15h às 18h

30/07 a 01/08

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

30/07 e 31/07

Responsável Técnico

15h às 18h

30/07 a 03/08

JULHO
Pães Rústicos
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09/07 a 13/07

par

SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA.

a
i
m
o
n
o dor
c
e
s
i
Maa o onsumi

C

s
a
d
n
e
v
s
i
Ma
IAS

s
para a

R
A
D
PA

skol
litrão

ndo
ais redo
m
o
it
e
oj
ar.

omiz
de econ

A Souza Cruz
investe no crescimento
de seus parceiros
Por isso sempre busca
e disponibiliza as
melhores oportunidades
do mercado
SDUDEHQH½FLiORV

SAT

Serviço de Assessoria
Tributária

Aproveite as
vantagens que
só a Souza Cruz
oferece, como o
programa de
benefícios Clube+,
a Revista
Mais Varejo,
o Serviço de
Assistência
Tributária
HPXLWRPDLV
Souza Cruz e você:
uma parceria nota 10.
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