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MUITOS MOTIVOS
PARA COMEMORAR
O IDPC completa dez anos em 2012. Você já faz parte dessa história. E poderá a fazer ainda mais no futuro.

A

falta de profissionais capacitados para a panificação, um
problema muito antigo em
nosso setor, resulta de um acúmulo de
carências geradas ao logo de décadas
no Brasil. Séculos até. Nos primórdios
da panificação paulista, aprendia-se a
ser padeiro “na raça”, na própria padaria. Segundo o artigo “Portugueses e
experiências políticas: a luta e o pão”,
da Profa. Maria Izilda Santos de Matos,
titular do Departamento de História da
PUC-SP, os jovens principiantes observavam o processo de preparação do
pão atuando como auxiliares, alguns
entravam com oito, dez anos, eram filhos e parentes ou amigos do próprio
padeiro ou do dono da padaria.
O processo de aprendizagem era
lento, incluindo submeter-se a várias
atividades: peneirar o carvão, rachar
lenha, colocar lenha no forno, limpeza
do forno, carregar os sacos de farinha,
enrolar os panos, ajudar a fazer a massa, limpar e varrer a padaria, atender no
balcão, fazer entregas. Eram atividades
que demandavam força: aguentar peso,
carregar o cesto com 60 pães, conhecer
as redondezas e a freguesia, enfrentar a
longa jornada, entre outras.
Nessa época, entre o final do século 19 e início do século 20, qualificação
profissional em escolas não existia
nem em sonhos. A primeira iniciativa
organizada nesse sentido que se tem
registro só foi aparecer no início da década de 1950, mais precisamente em
1953, quando a Escola SENAI “Morvan
Figueiredo”, da Ria Oratório, 215, que
já oferecia uma multiplicidade de cursos de aprendizagem industrial em
diversas áreas – como mecânica, metalurgia, têxtil e eletricidade –, passou
a atuar também na área de panificação, com um curso noturno. Provavelmente, muitos alunos “emendavam”,
e já saíam dele direto para trabalhar
na padaria de madrugada.

Sucessivos levantamentos realizados pelo Sindipan-SP ao longo de sua
história dão conta da exata dinâmica dessa defasagem, que se agravou,
principalmente, durante a década de
1990, na qual o setor ingressou com
uma demanda não suprida de profissionais qualificado representando
algo em torno de 30%. Porém, essa
cifra foi se agravando à medida que
os anos passavam, entregando para
o século 21 uma ausência de padeiros
que já orbitava os 42%, e subindo.
Sem falsa modéstia, ao longo de
sua breve, porém bastante produtiva
história, o Instituto do Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria,
o IDPC – que, em 2012, completa dez
anos de atividades – se esmerou em
formar mão de obra qualificada para
ajudar a alavancar o crescimento do
setor de panificação e confeitaria de
São Paulo e de todo o Brasil. Porém,
mais do que isso, nosso Instituto teve
o condão de materializar sonhos e
mudar a vida de pessoas que entraram por suas portas como aprendizes e delas saíram como profissionais
altamente gabaritados, plenamente
aptos a atuar no mercado de trabalho.
E, para a nossa alegria, continuam
saindo, num ritmo constante e num
processo ininterrupto.
Esse aniversário de dez anos é tão
importante e emblemático, que o Sindipan/Aipan/IDPC-SP resolveu comemorá-lo com o lançamento de um livro
em homenagem ao nosso querido Instituto, cujo lançamento será feito muito
em breve. Nele contaremos boa parte
da história da panificação paulista e
dos esforços que conduziram à inauguração da nossa escola e do nosso centro de formação e conhecimento. E, é
claro, renderemos justas homenagens
àqueles que colaboraram e continuam
colaborando para que o IDPC continue,
firme e forte, a modificar carreiras e vi-

das, sempre para melhor.
Como disse a vocês no começo
desta minha mensagem, a falta de
mão de obra é um problema recorrente e antigo no Brasil. Mas, o que
nos deixa imensamente felizes é que,
com o IDPC, estamos fazendo a nossa parte para minimizá-lo. Isso porque, se os desafios continuam sendo
grandes, maior ainda é a vontade de
nossas entidades de vencê-los ao seu
lado, amigos panificadores. Até porque, vocês são a inspiração e o motivo maior para nós, das Diretorias das
entidades, continuarmos nos empenhando, todos os dias, em lutas tão
importantes quanto esta da formação
e da capacitação profissional.
Por isso, convidamos todos a compartilhar a proposta de investir na
educação de seus colaboradores, fazendo com que eles passem regularmente pelos cursos e treinamentos do
IDPC. E vocês também podem fazê-lo,
por que não?! Isso fortalece o Instituto, melhora a qualidade de operação
e do atendimento nas padarias, gera
produtividade e rentabilidade, proporciona níveis ainda mais elevados
de respeito aos consumidores e, naturalmente, engrandece o setor de panificação como um todo aos olhos da
sociedade e aos nossos próprios.
Contamos com vocês!

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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UIB REALIZA ENCONTRO DE
COMISSÕES DE TRABALHO EM PARIS

SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP
PARTICIPA DO SISAB, EM PORTUGAL
Uma comitiva formada por diversos diretores do Sindipan/Aipan/
IDPC-SP marcou presença no SISAB Portugal, a maior plataforma
de negócios para a exportação dos setores alimentar e de bebidas
de Portugal, realizado no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, entre os dias
27 e 29 de fevereiro. Nele, produtores nacionais de 400 empresas
e 1.200 importadores de 83 países negociaram o que de melhor
Portugal produz nesses setores de excelência. Pedro Passos Coelho,
primeiro-ministro; Paulo Portas, ministro dos Negócios Estrangeiros;
Álvaro Santos Pereira, ministro da Economia; Assunção Cristas,
ministra da Agricultura; e Miguel Relvas, ministro adjunto e dos
Assuntos Parlamentares, estiveram lá e confirmaram a importância
que esse evento já tem no âmbito da exportação. Foi a 17ª edição
de uma mostra que, nas palavras do primeiro-ministro, reuniu num
só espaço o melhor de uma sociedade e de uma cultura.

Jody Stuart

Com a participação de delegados da Alemanha, Brasil – representado
por Antero José Pereira, presidente do Sindipan/Aipan/IDPC-SP –,
CIPAN, Colômbia, Dinamarca, Eslováquia, Espanha, Finlândia, França,
Grécia, Holanda, Hungria, Israel, Luxemburgo, Marrocos, México,
Polônia, Suécia, Suíça e Venezuela, foi realizada em Paris, na França,
entre os dias 3 e 7 de março, paralelamente à Europain 2012, mais uma
reunião das quatro Comissões de Trabalho da UIB.
Diversos assuntos atualíssimos e de interesse dos países
associados foram tratados durante o encontro. Durante as discussões
da Comissão de Economia e Assuntos Sociais, presidida por
Christian Vabret, da França, falou-se muito a respeito da redução da
porcentagem do sal no pão, uma solicitação que vem sendo feita por
diversos governos ao redor do planeta. Já a Comissão de Marketing
e Publicidade, presidida por Lorenzo Alonso, da Espanha, analisou
e aprovou o orçamento para a participação da UIB no Congresso
Internacional de Nutrição, a ser realizado em 2013, em Granada,
naquele mesmo país, bem como tratou do reforço da programação
de atividades relacionadas à comemoração do Dia Internacional do
Pão e de possíveis ações de responsabilidade social.
Por sua vez, a Comissão de Formação Profissional, presidida
por Kaspar Sutter, da Suíça, definiu que o Concurso Internacional
de Jovens Padeiros e o WordSkills devem ser competições de
grande interesse para a UIB, entrando em acordo para elevar a

A “Cidade Luz” sediou mais um
importante evento da UIB, realizado
em paralelo à Europain 2012.

idade máxima para participação na primeira delas para 25 anos.
Complementarmente, a Comissão fez a análise do documento
que enviará a todos os associados da UIB para o levantamento
das competições e das escolas que existem em cada um de seus
respectivos países, que servirá de base para futuras ações da
entidade. Por último, a Comissão de Organização da UIB, presidida
por Boldiszár Ilonka, da Hungria, revisou as ações que estão sendo
realizadas para a incorporação de novos membros da UIB e analisou
em profundidade o processo de fusão da entidade com a Union
Internationale de la Patisserie, Confiserie et Glacerie (UIPCG).
O encontro em Paris foi encerrado, de maneira brilhante, com um
grande jantar de gala na sede do Senado da República Francesa, com
a presença do vice-presidente do Senado da França e ex-primeiroministro francês Jean-Pierre Raffarin, que fez um pronunciamento
ressaltando a importância do equilíbrio entre a tradição e a inovação
na busca da qualidade, bem como da visão global como chaves para
o futuro de um trabalho tão imprescindível para a sociedade e tão
próximo dos consumidores como é o dos panificadores.

No seu discurso de abertura do 17º SISAB PORTUGAL, Pedro
Passos Coelho começou por afirmar o imenso agrado por estar
presente ao encontro, que definiu como uma mostra dedicada ao
que de melhor se faz em Portugal no setor alimentar e das bebidas. O
atual primeiro-ministro, que já havia visitado o Salão em 2011, louvou
a iniciativa e deu as boas-vindas aos empresários portugueses ali
presentes e aos importadores de todo o mundo que participaram do
evento para melhor conhecerem o país e seus produtos.
Afirmando ainda que os ritmos da economia portuguesa podem
e devem ser acelerados, deu como exemplo o setor exportador do
país: “Este mostrou nos últimos anos uma capacidade notável de
ultrapassar a atual crise financeira e econômica. As exportações
de bens e serviços aumentaram 13,3% no ano passado face a
2010, uma das taxas de crescimento mais elevadas da zona euro”,
pontuou, acrescentando que o volume das exportações em 2011
excedeu já significativamente o volume registrado em 2008, antes
da atual crise financeira.
“Foi gratificante ver o enorme interesse pela enorme variedade
de produtos da terra e o carinho que o mundo e, particularmente,
os emigrados portugueses tem por Portugal. O país tem uma
produção muito forte de alimentos e bebidas, que merece e precisa
ser difundida e, efetivamente, consumida em todos os lugares do
planeta”, resume Carlos Gonçalves Teixeira, diretor da Aipan-SP,
um dos integrantes da comitiva das entidades no SISAB.

Acervo Pessoal

Diretores do Sindipan/Aipan/IDPC-SP marcando presença no SISAB. Da
esq. para a dir.: Antonio Portugal, Carlos Teixeira, o ministro Paulo Portas
e Manuel Leal. Ausente da foto, mas presente na comitiva das entidades
também estava o diretor Ricardo Guimarães.
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Agora seu cliente
pode levar para casa
a farinha que você
consagrou
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PAINEL DE NOTÍCIAS

PADARIA PORTUGÁLIA
RECEBE VISITANTES ILUSTRES
Visita para lá de especial:
Rui Gonçalves entre Xiemar
Zarazúa (esq.) e José Octavio
Reyes, da Coca-Cola.

de “Cheese-Salada + Coca-Cola” servido na padaria. Além disso,
indagou sobre as bem-sucedidas iniciativas da panificação paulista,
que tanta atenção vem atraindo dos observadores internacionais.
“Isso porque, em função de sua gigantesca oferta de produtos e
serviços, o sistema de operação das padarias no Brasil é diferente
de tudo que se vê lá fora”, pontua Rui, deixando um agradecimento
especial, entre outros, aos gerentes de vendas regionais da CocaCola Alexandre Espejo e Manduca, e ao gerente executivo de vendas
Thiago Cardoso França, pela indicação da Portugália como ponto de
venda de destaque para a visita dos executivos da companhia.

Sindipan/Aipan/IDPC-SP

A MOTIVAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA VENCER DESAFIOS

O Prof. Edison, durante a palestra:
mudanças de comportamento possibilitam
sedimentar uma cultura de superação.

Como parte da programação do Ciclo de Palestras do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, foi realizado no
dia 27 de março, no auditório da sede das entidades, o seminário “Como Motivar Colaboradores”,
a cargo do consultor e especialista no tema Prof. Edison Henriques Jr. Com o formato de um
workshop, a atividade teve como objetivo demonstrar a importância de se compreender o
desenvolvimento da resiliência dos indivíduos, orientada para a superação de desafios, como
monitoramento da motivação. Para tanto, o palestrante sustentou seu raciocínio, basicamente,
em dois pilares fundamentais: o monitoramento da motivação da equipe, com alinhamento de
valores (higiene organizacional); e o trabalho da capacidade individual e das pessoas serem
flexíveis e se adaptarem para superar desafios (fatores comportamentais). “Mudanças de
comportamento possibilitam sedimentar uma cultura de superação de metas organizacionais,
por meio da motivação gerada pelo efeito de realização dos indivíduos”, destaca o Prof. Edison.

O ano de 2012 começou a todo vapor para o Comitê Feminino do Sindipan/
Aipan/IDPC-SP. A primeira super novidade é o lançamento do seu site
www.reciclenapadaria.com.br, repleto de informações sobre o tema da
reciclagem. “Desenvolvemos essa ferramenta para movimentar o Comitê
Feminino e toda a comunidade em torno dos objetivos da reciclagem e
do reaproveitamento de sobras, inclusive dando dicas e receitas. Tratase de mais uma mostra de como a panificação paulista está envolvida
com a responsabilidade social e de como ela pode contribuir para a
ampliação das metas do importante tema da sustentabilidade”, explica
Vera Ruthofer, diretora executiva das entidades.
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Visita à ONG
Trevo: as damas
da panificação se
disseram muito bem
impressionadas
com o trabalho de
reciclagem do óleo.
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Sindipan/Aipan/IDPC-SP

MUITA ATIVIDADE NO COMITÊ
FEMININO NO COMEÇO DE 2012
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Gaspar Nóbrega

No dia 21 de março, a Padaria Portugália, de Rui Manoel Rodrigues
Gonçalves, vice-presidente da Aipan-SP, recebeu duas visitas
muito especiais. Nada menos do que o presidente da Coca-Cola/
FEMSA para a América Latina José Octavio Reyes, e do presidente
da Coca-Cola Brasil, Xiemar Zarazúa. Ambos vieram para conferir o
bom trabalho que a Portugália, parceira fiel da Coca-Cola de muitos
anos, vem realizando com os produtos da marca.
Em visita ao Brasil, José Octavio – lotado na sede da CocaCola do México – manifestou o interesse em conhecer de perto o
modelo de negócios das padarias por aqui. “Senti que ele ficou
bastante impressionado com o que viu nas visitas que fez. Foi uma
honra recebê-lo aqui, bem como receber o presidente da operação
brasileira, Xiemar Zarazúa”, afirma Rui Gonçalves.
O dono da Portugália ainda diz que José Octavio Reyes fez
muitas perguntas sobre a padaria e fez questão de conhecer as áreas
de fabricação e armazenamento da casa, e, ainda, o famoso combo

O novo site do Comitê Feminino
traz informações e dicas
importantes sobre a reciclagem
e o reaproveitamento de sobras.

Outro acontecimento marcante deste começo de ano para o Comitê
Feminino foi a visita feita por suas integrantes à ONG Trevo – parceira
do Sindipan/Aipan/IDPC-SP no Projeto da Coleta do Óleo de Cozinha
–, a fim de conhecer de perto como é feito o trabalho de reciclagem e
redestinação do óleo das padarias participantes da iniciativa. Todas
elas, em uníssono, se declararam muito bem impressionadas com a
forma como a operação é desenvolvida e, ainda, satisfeitas por poder
contribuir com a difusão dos conhecimentos adquiridos junto aos
funcionários das suas padarias, familiares, amigos e clientes. E não é
para menos: além de expressivos ganhos em termos de conservação
ambiental – cada litro reciclado e não descartado no meio ambiente
evita, por exemplo, que 20 mil litros de água sejam contaminados –, a
reciclagem ainda gera renda e emprego para muita gente. Para se ter
uma ideia, com o seu trabalho, só a ONG Trevo garante o sustento de
nada menos do que 60 famílias.

PAINEL DE NOTÍCIAS
Aberc

LANÇADO CATÁLOGO DE FORNECEDORES DE FAST FOOD
A 17ª edição do Catálogo ABERC de Fornecedores para Serviço de Refeições, elaborado pela
Associação Brasileira das Empresas de Refeições Coletivas (Aberc), já está em circulação. A
publicação, com 112 páginas, relaciona 2.076 fornecedores, todos indicados por associados de
todo o País. Essas companhias estão listadas em 87 categorias de produtos e serviços. A cada
ano a publicação inclui novos itens sugeridos por seus associados, a fim de contemplar todas as
categorias relacionadas ao setor, sendo considerado um importante meio de comunicação entre
fornecedores e empresas que atuam no mercado de refeições fora do lar. A novidade deste ano
fica por conta da inclusão de uma nova categoria: “Empresas especializadas em recuperação
de crédito”. A tiragem do catálogo é de seis mil exemplares. Mais informações sobre o catálogo
ABERC podem ser obtidas em www.aberc.com.br.

O desperdício de alimentos no Brasil cresce desgovernadamente, seja por
manipulação indevida ou por excesso de produção, que segundo a Organização
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), representa R$
12 bilhões por ano. Para minimizar estes danos, a plataforma comercial B2B
“e-Stock Food” apresenta novas ferramentas de comercialização entre empresas
do setor, com o intuito de transformar este problema em excelentes negócios.
Projeto 100% nacional idealizado por um grupo de jovens executivos da Crudo
e Cotto Gastronomia Aplicada, esse canal de comércio proporciona soluções de
compra e venda pela internet, facilitando as empresas alimentícias a reduzir a
quantidade de produtos não escoados de seus estoques e suprir a necessidade
de outras que desejam adquiri-los através de preços competitivos.
O e-Stock Food oferece às empresas anunciantes a oportunidade de
divulgar seus produtos gratuitamente, gerando mais negócios e lucro. Quanto
maior o desconto oferecido, maior o destaque da oferta no site, uma forma
rápida e inteligente de evitar o desperdício de alimentos e expandir o portfólio
de clientes. Já para os interessados nos produtos disponíveis, a plataforma
disponibiliza recursos para realizar compras de maneira segura, garantindo o
prazo de entrega e aumentando a margem de ganho para ambas as partes. Os

A iFOOD (www.ifood.com.br), empresa especializada em sistemas
de delivery de comida para o consumidor, anuncia o lançamento
do primeiro aplicativo para iPhone focado no mercado de delivery.
O APP permite o acesso ao sistema de pedido e mantém todas as
funcionalidades dos usuários da plataforma da iFOOD, como, por
exemplo, cardápios, preços, formas de pagamentos, entre outras,
inclusive a geolocalização, que mapeia os estabelecimentos
localizados na área de entrega desejada. Com este APP, a iFOOD
oferece uma solução completa e inovadora de delivery de comida
para o consumidor. “O aplicativo iFOOD para iPhone traz uma
enorme vantagem ao público final, considerando que ele dispensa
o uso do computador para pedir a comida e vai ao encontro de
uma tendência que vem ganhando cada vez mais força no País:
mobilidade e praticidade, a frequente utilização de smartphones
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A plataforma comercial B2B “e-Stock Food” apresenta novas
ferramentas de comercialização entre empresas do setor.

produtos são vendidos por um valor abaixo do mercado
pelos fornecedores e no prazo de validade para a
correta utilização. Conforme esse prazo diminui, o preço
também se reduz, fazendo com que a oferta se torne mais
atrativa. No caso das mercadorias que não são vendidas,
o e-Stock Food orienta a doação para ONGs indicadas
no próprio site ou da preferência da empresa anunciada.
Para saber mais sobre o e-Stock Food, acesse o site:
www.estockfood.com.br.

iFOOD

IFOOD FACILITA PEDIDOS DE DELIVERY

e-Stock Food

DIGA “NÃO” AO DESPERDÍCIO DE ALIMENTOS

Importante meio de comunicação entre
fornecedores e empresas que atuam no
mercado de refeições fora do lar.

Equação de rentabilidade:
a iFOOD fez com que o
ticket médio do delivery
aumentasse cerca de 20%
nos estabelecimentos
conectados.

para a realização dos mais diversos tipos de tarefas”, diz Felipe
Fioravante, sócio e CEO da iFOOD. Além de todos os benefícios
proporcionados aos clientes, apontamentos revelam que a iFOOD fez
com que o ticket médio do serviço de delivery dos estabelecimentos
conectados à nova tecnologia também aumentasse cerca de 20%
em comparação aos pedidos anteriormente feitos via telefone.

PAINEL DE NOTÍCIAS
StockFree

UMA PÁSCOA PARA BATER RECORDES

Invasão deliciosa: mais de 800 mil pdvs
no País – incluindo padarias – fizeram a
festa dos consumidores nesta Páscoa.

Nesta Páscoa, cerca de 80 milhões de ovos de Páscoa invadiram as gôndolas de mais de 800
mil pontos de venda em todo o País, entre supermercados, lojas e padarias, com um grande
número de variedades e preços, exibindo tanto produtos já tradicionais, quanto mais de 90
lançamentos, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau,
Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB). O público encontrou de tudo lojas, incluindo ovos
trufados e de colher, além de marcas e personagens consagrados. O cantor Justin Bieber, o
filme Crepúsculo, o grupo Restart fizeram a alegria da Páscoa dos adolescentes, enquanto que
Ben 10, Scooby Doo, Meninas Superpoderosas, Backyardigans e o Kung Fu Panda divertiram
as crianças na data mais doce do ano.

O ILSI Brasil (International Life Sciences Institute) promoveu a quinta edição
do Encontro de Especialistas que terá como tema “Sódio em debate Desafios na redução do consumo”. O evento foi realizado no dia 13 de abril,
em Brasília, e propôs uma discussão dos avanços e desafios nesta área. O
encontro reforça o propósito do ILSI de difundir o conhecimento científico a
favor da saúde pública e de toda sociedade. “É fundamental abrir espaço
para este debate com uma análise da situação atual e de perspectivas a
curto e médio prazo. O problema não envolve apenas o consumidor, mas toda
a cadeia alimentícia: o fabricante, o distribuidor e o varejo. Paralelamente,
pesquisadores, sociedades médicas, governo e a própria indústria tem
demonstrado interesse em criar estratégias para um menor consumo de
sódio”, detalha Dr. Mauro Fisberg, coordenador científico do evento e
coordenador da FT Estilos de Vida Saudáveis do ILSI Brasil.

StockFree

REDUÇÃO DO SÓDIO CONTINUA EM DEBATE

O problema não envolve apenas o
consumidor, mas toda a cadeia alimentícia.

EMULZINT: HÁ 35 ANOS FAZENDO HISTÓRIA
Emulzint

Em 2012 a Emulzint completa 35 anos, uma história de
sucesso que mereceu a criação de um livro, que narra
toda a sua trajetória. Afinal, essa é a melhor forma de
comemorar e também divulgar e fortalecer os valores
e princípios da empresa, moldados ao longo desse
período. São 35 anos de muito trabalho, conquistas e realizações,
influenciando o mercado de panificação com produtos pioneiros, por
meio da oferta de produtos de qualidade, que fazem a diferença e
aumentem a rentabilidade dos transformadores. A celebração oficial do
aniversário foi realizada no dia 3 de março, no Hotel Rancho Silvestre,
em Embu das Artes (SP). Nela, todos os colaboradores brindaram o
sucesso da empresa e receberam o livro comemorativo “Emulzint - 35
anos fazendo a história da panificação no Brasil”.

Família Emulzint: na festa de aniversário da Emulzint, todos os
colaboradores da empresa receberam um exemplar do livro (no detalhe).

ESTRATÉGIA DIGITAL DA COCA-COLA É SUCESSO NO BRASIL
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Coca-Cola

Há mais de cinco anos, a Coca-Cola Brasil já entendia o papel fundamental da internet e, principalmente,
das mídias sociais no relacionamento da marca com os consumidores. Na época, a companhia criou
uma área de comunicação integrada totalmente dedicada ao digital. Hoje, a empresa colhe os frutos.
Exemplo disso é a parceria que a empresa fez com a Quepasa Games e a Mentez Brasil no jogo “Cidade
Maravilhosa Rio”, baseada na campanha “Felicidade”. Com a iniciativa, cada vez que o usuário acessava
o game, uma pop-up aparecia e o jingle da Coca-Cola tocava, incentivando que os internautas cumprissem
suas missões para serem recompensados. Como resultado, o número de sessões jogadas no período foi
superior a 15,5 milhões, gerando 18,2 milhões de engajamentos com a marca em apenas duas semanas e
cerca de 2,6 milhões de minutos de exposição no jogo, que hoje tem 5,1 milhões de usuários. Outra prova
do sucesso das iniciativas da empresa na esfera do marketing digital é que a Coca-Cola é a marca no
mundo com mais fãs no Facebook: nada menos do que 31.760.000 de pessoas.

Cidade Maravilhosa Rio: foram
18,2 milhões de engajamentos
com a marca em apenas duas
semanas.

PAINEL DE NOTÍCIAS

PURATOS REALIZA CONVENÇÃO DE DISTRIBUIDORES
Puratos

A Puratos reuniu, nos dias 10 e 11 de fevereiro, em São Paulo, os
distribuidores que atuam em todo território nacional para mais uma
Convenção Puratos. Na ocasião, Caio Gouvea, diretor geral da Puratos
Brasil, mostrou os resultados da empresa e fez uma breve recapitulação
dos investimentos de mais de R$ 30 milhões – que devem ser concluídos
neste início de 2012 – na nova linha de produção de recheios, cremes
e brilhos prontos para consumo que dobrou a capacidade para 4000
toneladas/ano; na linha vertical que elevou para 20 mil toneladas/ano
a produção de misturas para panificação e confeitaria; e na produção
local do Chocolante, a primeira marca de chocolate da Puratos no País,
entre outras ações em andamento e concluídas.
Para a rede de Distribuidores, novos produtos para panificação,
confeitaria e chocolateria; treinamentos; campanhas com viagens e
outros prêmios de incentivo vão nortear a ação de vendas para 2012.
As irresistíveis inovações da empresa tiveram início na Páscoa, com
lançamentos como Vasos de flor, Sapatinhos e uma exclusiva linha de
Bolsinhas de Chocolate, confeccionadas com moldes desenvolvidos
especialmente para o time de distribuidores da Puratos. “Agora,

O encontro reuniu distribuidores da Puratos de todo o Brasil, que
receberam notícias para lá de boas sobre resultados e novidades.

vamos acompanhar as tendências de mercado para melhor atender
as expectativas de seus clientes, apoiada no fato real de que as
pessoas dão, a cada dia, maior importância para a qualidade dos
alimentos que consomem, buscando produtos naturais, produzidos
com o menor prejuízo ao meio ambiente e que tenham sabor e textura
iguais às dos produtos artesanais”, afirma Caio Gouvea.

Ana Cris Paulus

SALTON ENFATIZA AÇÕES DE CUIDADO COM O AMBIENTE

Os novos equipamentos utilizam
apenas 1 mil litros de água a cada um
mês e meio em média. Anteriormente,
eram utilizados 2 mil litros de água.

Pensando em qualificar seus produtos e reduzir o impacto no meio ambiente, a Salton investiu, ainda
em 2011, na aquisição de quatro autoclaves e 11 tanques de aço inoxidável, de última geração, usados
para fermentação de vinhos e espumantes. Os equipamentos, de tecnologia italiana, são considerados
ecofriendly, pois utilizam uma quantidade muito menor de água em sua limpeza e processos. E o
resultado desses investimentos já pode ser visto na prática. As novas autoclaves reduziram em 50% o
consumo de água utilizado na limpeza e processos de elaboração de vinhos e espumantes.
Os novos equipamentos utilizam apenas 1 mil litros de água a cada um mês e meio em média.
Anteriormente, eram utilizados 2 mil litros de água. A redução pela metade significa também uma
economia energética para a empresa, que deve girar em torno de 60%. A tecnologia é considerada uma
novidade tanto no Brasil como na Europa. “Estes investimentos possibilitam um aumento da produção
em mais de 4 milhões de litros de vinhos e espumantes, com um impacto ambiental muito reduzido”,
destaca o diretor-presidente da vinícola, Daniel Salton. Líder na comercialização de espumantes pelo
sexto ano consecutivo, a Salton busca aperfeiçoar seus produtos sempre pensando em atitudes de
baixo impacto ambiental, preservando as regiões onde produz.

A Mil Mix (www.milmix.com.br) é a empresa que mais cresce no setor
de sorvetes e frozens. Em pouco mais de um ano investiu em novas
aquisições como a indústria de panificação e confeitaria Zimase com isso,
a empresa dobrou seu tamanho e atuação no mercado. Agora como uma
indústria de alimentos produzindo para vários setores, a Mil Mix optou por
trazer a fábrica para São Paulo e investir em novos produtos e marcas
para levar aos seus clientes novas tendências e soluções completas para
o mercado de food service e varejo alimentício. Pioneira na América Latina
na produção de frozen yogurt, tem crescido a cada dia no mercado de
insumos para sorvetes trazendo sempre novos lançamentos incrementando
seu portfólio que agora possui mais de 400 itens divididos entre a Divisão
de Sorvetes & Frozen e na Divisão Panificação & Confeitaria. “Nosso
objetivo de oferecer todo o tipo de solução para sorvetes e frozen e ainda
produtos em diversos segmentos da alimentação, sempre aprimorando a
tecnologia e desenvolvendo produtos diferenciados e saborosos”, explica
Renato Caruso Duprat, CEO da Mil Mix. Ainda segundo ele, a empresa
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Mil Mix

MIL MIX EXPANDE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO

Investimentos em soluções completas para o mercado de food
service e varejo alimentício.

quer crescer muito mais, pois pretende em 2012 duplicar seu
faturamento nas duas divisões e ainda está aberta a novas
aquisições de empresas de alimentação que possam ampliar
sua gama de produtos no mercado alimentício brasileiro.
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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

NOVIDADES

A Forno de Minas lança o WAFFLE, nas versões tradicional e light integral. A empresa aposta no
novo produto e conta com uma linha de equipamentos importada da Áustria que pode produzir até
20 mil waffles por hora. Para ganhar mais espaço nas gôndolas e conquistar o paladar do público,
o produto alia a praticidade ao preparo – bastam dois minutos na torradeira para ficar pronto – com
as qualidades nutricionais de um alimento diferenciado. O Waffle tradicional é enriquecido e conta
com dez vitaminas, minerais e ainda é fonte de ferro e cálcio. A versão integral light, além desses
atributos, é também fonte de fibras. O produto tem textura crocante por fora e é macio por dentro;
pode ser servido acompanhado de mel, geléia, calda de chocolate, doce de leite, requeijão, manteiga, goiabada etc. O Waffle Forno de Minas já está disponível no food service. O novo produto
reafirma o planejamento da empresa de se colocar como uma solução completa para o segmento.
Além do sabor e qualidade já tradicionais da marca, o item é uma boa opção porque dispensa
a manipulação, o estoque de matéria-prima, é de fácil conservação e ainda pode ser preparado
rapidamente. SAC: 0800 725 0808. Site: www.fornodeminas.com.br.

Forno de Minas

WAFFLE FORNO DE MINAS CHEGA ÀS PADARIAS

VAPZA AMPLIA SEU PORTFÓLIO DE PRODUTOS

Vapza

A Vapza Alimentos apresenta seus lançamentos do 1º semestre de 2012 – quatro novos produtos voltados para
o varejo e food service. São eles a BATATA GOMO, um novo corte da tradicional Batata Vapza, especial para
assados, sautées e gratinados; o FRANGO DESFIADO PARA RECHEIO, uma opção com maior rendimento
e textura ideal para os mais diversos recheios; o FEIJÃO FRADINHO, cozido a vapor; e o ARROZ INTEGRAL
VAPZA E VUPT, com apelo saudável. São opções práticas e saborosas para refeições rápidas e saudáveis. A
Vapza produz alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo. O processo realizado permite cozinhar os produtos dentro da própria embalagem, evitando o uso de conservantes e mantendo as propriedades do produto
– como sabor, textura, cor e nutrientes – totalmente preservadas. São produtos Longa Vida que dispensam refrigeração. A marca tem grandes expectativas com estes lançamentos: “Percebemos que os estabelecimentos
e o consumidor final estão cada vez mais otimizando o seu tempo, espaço e recursos na cozinha. E pensando
neles ampliamos nosso mix, mas sem perder a nossa tradicional qualidade e sabor de cada um. Ao longo deste ano ainda vamos apresentar outras novidades”, revela Andressa Miranda, gerente de Marketing da Vapza.
SAC: 0800 41 1311. Site: www.vapza.com.br. Blog: www.cozinhavapza.com.br.

A Rich's entra no concorrido mercado de coberturas de chocolate com o lançamento de três
sabores de coberturas fracionadas em embalagens de 2,3kg: AO LEITE, BRANCO e MEIO
AMARGO. Os novos produtos reforçam a vocação da marca no segmento de padarias e confeitarias, tanto independentes quanto as de supermercados e fortalecem seu posicionamento
de oferecer soluções completas para bolos e sobremesas. Com esse movimento, a empresa
espera abocanhar uma boa fatia do atrativo mercado food service de chocolates no Brasil.
Para tanto, a estratégia da Rich’s baseia-se em pilares já conhecidos do seu público consumidor: produto, com alta qualidade, sabor e brilho e aplicação, já que as novas coberturas
são perfeitas para decorações e finalizações. Paralelamente, a empresa também lança suas
DECORAÇÕES COMESTÍVES DA RICH’S, com temas especiais para Páscoa e Dia das Mães,
além de peças para todas as ocasiões com os personagens Barbie, Hello Kitty e clássicos da
Disney. SAC: (11) 3708-1800. Site: www.richs.com.br.

CONFEICREM MAGGI CHEGA NA VERSÃO 1KG

Nestlé Professional

A Nestlé Professional, divisão de food service da Nestlé, apresenta mais uma novidade: a base
para massas salgadas CONFEICREM MAGGI 1KG. O novo formato de embalagem, menor que
a já consagrada versão de 20kg, é ideal para padarias, pequenos restaurantes, lanchonetes e
buffets. O produto, em pó, tem fórmula prática para o preparo de massas salgadas e não necessita adição de leite ou gorduras no preparo, além de ser indicado para o congelamento. Pode ser
utilizado tanto nas preparações fritas como assadas. Os salgados, como coxinha, risoles, esfiha
e pizza, ficam macios, sequinhos e crocantes. Cada pacote de Confeicrem MAGGI rende 430
salgados de 30 gramas cada um. Para incrementar ainda mais a variedade de receitas de seus
clientes com Confeicrem MAGGI, a Nestlé Professional preparou um receituário exclusivo, com
opções de massas variadas para salgados, esfihas e pizzas. Para conferir, é só acessar o site
www.nestleprofessional.com.br e baixar o conteúdo. SAC: 0800 770 1176.
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Rich’s

RICH’S ENTRA NO MERCADO DE COBERTURAS FRACIONADAS

Presente em todos os momentos.
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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”.

NOVIDADES

Pensando nos consumidores que não abrem mão de um produto de qualidade, que seja gostoso e feito com ingredientes selecionados, a Ceratti
traz para o mercado sua LINHA DE FRIOS ESPECIAIS. Feitos exclusivamente com peito de frango, estas novidades podem ser usadas para a
culinária em geral, tábuas de frios, pratos light, petiscos e sanduíches. São
três novidades: Presunto de Frango, Presunto de Frango com Tomate Seco
e Presunto de Frango com azeitonas, todos vendidos em embalagens de
1,5kg. Indicado para pessoas em regime alimentar, para os que não consumem carne vermelha e também para os que não abrem mão da alta qualidade, todos os produtos contêm menos de 1% de gordura, 100% de peito
de frango e menos sódio. SAC: 0800 7712822. Site: www.ceratti.com.br.

Ceratti

CERATTI APRESENTA LINHA DE FRIOS ESPECIAIS

SORVETES ARTESANAIS EM FORMATO CUP

Gelato Diletto

Diletto, marca brasileira de sorvetes que aposta em receitas artesanais e produtos de origem controlada, apresenta a EMBALAGEM DE 500ML EM FORMATO
CUP, produzida na Europa e totalmente de papel, o que a diferencia das demais
por ser ecológica, biodegradável e sustentável. Os copos com uma só camada
de polietileno são os únicos que atendem a legislação alemã, que é a mais rígida
da Europa, e atingem 97,5% de biodegradabilidade. A Diletto é a única marca de
sorvetes disponível no Brasil que investe nesse tipo de embalagem. O Cup Diletto pode ser encontrado nos seguintes sabores: Sorbeto de Chocolate Bélgica,
Gelato de Coco Malásia, Gelato de Iogurte com Framboesa Patagônia e Gelato
Pistache Sicília. SAC: sac@gelatodiletto.com.br. Site: www.gelatodiletto.com.br.
Facebook: www.facebook.com/gelatodiletto.

Um ano após o lançamento no mercado brasileiro, DENSIA, o iogurte da Danone enriquecido com
cálcio mais vitamina D, amplia o portfólio e aposta em formato econômico, o garrafão de 900g, para
oferecer ainda mais opções para os consumidores. No sabor aveia, o garrafão de 900g de Densia
pretende contribuir para que as mulheres mantenham a regularidade no consumo diário recomendado
de cálcio, já que cada porção de 200g de Densia fornece metade das necessidades diárias desse
nutriente (segundo RDC 360/2003 ANVISA), que auxilia a manter a saúde dos ossos. O crescimento do
portfólio acontece simultaneamente ao lançamento da campanha “Movimento Densia”, que incentiva
mudança de hábitos e a adoção de práticas saudáveis, como exercícios físicos, a fim de que as mulheres realizem um importante movimento, inserindo práticas saudáveis em suas vidas e se mantendo
ativas. Além de dois filmes na TV, a marca conta com uma participação inédita do profissional de educação física Márcio Atalla, que dá dicas por meio de vídeos hospedados na nova plataforma digital da
marca. SAC: 0800 7017561 Site: www.densia.com.br.

DELÍCIA: NOVO SALGADINHO NO SABOR PIMENTA

Yoki

Os consumidores brasileiros que apreciam um sabor mais apimentado nos alimentos ganham mais uma
opção da Yoki Alimentos. A marca traz para as gôndolas de todo o Brasil um novo sabor da sua linha de
salgadinhos: o YOKITOS NAQUINHOS PIMENTA MEXICANA. A novidade é uma ótima dica para o público
jovem, acima de 18 anos, aproveitar os momentos divertidos com os amigos ou a família, principalmente
nas adoradas confraternizações que acompanham uma cervejinha ou um bom whisky. Além da ótima
relação custo-benefício e de ampliar ainda mais a variedade para atender os mais diversos gostos, os produtos contam com uma fórmula rica em ferro e vitaminas A, B1 (timina), B2 (riboflavina) B6, PP, C, E, ácido
fólico e ácido pantotênico. SAC: (11) 2188 8444. Site: www.yoki.com.br.
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Danone

DENSIA, AGORA TAMBÉM EM VERSÃO GARRAFÃO

VISITE O NOSSO ESTANDE NA FIPAN 2012 E DESCUBRA POR QUE

A ITAIQUARA ESTÁ SEMPRE AO LADO
DO BRASIL QUE PÕE A MÃO NA MASSA!

08007706220

NOVIDADES

Em parceria com a Maurício de Sousa Produções, a Lual Alimentos acaba de lançar no mercado
brasileiro a linha de GELATINAS TURMA DA MÔNICA, que traz oito sabores, incluindo o exclusivo
Frutas Roxas. Também estão disponíveis as versões Abacaxi, Cereja, Framboesa, Limão, Maracujá,
Morango e Uva. Além de proporcionar às crianças uma sobremesa nutritiva, a linha vem com brincadeiras no verso da embalagem. “É o nosso primeiro produto em parceria com a Maurício de Souza Produções e optamos pelos personagens devido aos valores e credibilidade da marca Turma
da Mônica”, destaca Alexandre Haake Müller, diretor geral da Lual Alimentos. Segundo o executivo,
a expectativa é aumentar entre 25% e 30% a carteira de clientes devido à maior visibilidade que a
marca adquiriu com o licenciamento. SAC: 0800 770 7230. Site: www.lualalimentos.com.br.

Lual Alimentos

LUAL TRAZ O EXCLUSIVO SABOR FRUTAS ROXAS

KAPO GANHA NOVA E SAUDÁVEL RECEITA

Coca-Cola Brasil

A Coca-Cola Brasil apresenta a nova receita das bebidas de fruta Del Valle Kapo, que agora está ainda
mais natural, sem alterar o sabor tradicional do produto. O novo DEL VALLE KAPO BEBIDA DE FRUTA tem
78 calorias, as mesmas de uma maçã (Comparação exclusiva ao valor energético: Mesmas calorias de
uma Maçã Fuji de 130 g. Maçãs são fontes de fibras e outros nutrientes). O produto não possui nada de
corante e ainda é fonte de vitaminas A, B3, B6, B12, C, D e E, que ajudam no desenvolvimento infantil. Na
nova composição, o valor energético foi reduzido em até 28% em relação à anterior e, para proporcionar
cor à bebida, foram adicionados sucos de frutas e legumes que a colorem naturalmente como a cenoura.
Um selo na embalagem comunica a mudança ao consumidor. O novo Del Valle Kapo Bebida de Fruta foi
desenvolvido no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da Coca-Cola Company, no Rio de Janeiro,
um dos seis existentes no mundo. Mães, nutricionistas e crianças foram envolvidos no processo para
ajudar a Coca-Cola Brasil a chegar à receita. Pesquisas realizadas apontam 99% de aprovação do sabor
pelas crianças. Os lançamentos chegam nos sabores Abacaxi, Laranja, Maracujá, Morango e Uva. SAC:
0800 0212121 Site: www.delvalle.com.br.

Inserida em um mercado que cresceu 12% ao ano, nos últimos três anos, a linha MAIS
VITA da Yoki Alimentos acaba de ganhar novas embalagens. O alimento à base de soja,
vice-líder de mercado, estará presente nas gôndolas de todo o Brasil com design inovador
e atrativo, com a marca e o logo mais ressaltados e reforço nas informações importantes,
como zero lactose e zero colesterol, além do fato de ser fonte de sete vitaminas. Os itens
contam com desenhos que prometem aguçar ainda mais o apetite dos brasileiros, principalmente daqueles que não abrem mão dos cuidados com a saúde e da melhor qualidade
de vida. A reformulação das embalagens vale para as versões de 1 litro e de 200 ml dos
sabores frutais (Laranja, Manga, Pêssego, Uva, Abacaxi, Maça, Maracujá e Morango) e
para as opções Zero Adição de Acúcar de Maçã, Pêssego e Uva. SAC: (11) 2188 8444.
Site: www.yoki.com.br.

PIRACANJUBA DESENVOLVE PRODUTOS PARA PÚBLICOS DIFERENCIADOS

Piracanjuba

Importante fonte de cálcio, proteínas e sais minerais, o leite recebeu diversas variações para atender às
necessidades de públicos específicos. Sejam crianças, mulheres preocupadas com o peso ou atletas,
todos encontram um tipo de leite em pó do jeito que precisam. Além da opção integral, a Piracanjuba,
uma das maiores marcas do segmento lácteo brasileiro, desenvolveu o LEITE EM PÓ DESNATADO, com
teor zero de gordura, e os COMPOSTOS LÁCTEOS COM PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, muito utilizada por atletas de alto desempenho para o auxílio no ganho de massa magra. A versão em pó preserva
todos os nutrientes originais do leite, como a alta concentração de cálcio, proteínas e sais minerais, com
a vantagem de ter a validade ampliada e poder ser levado e preparado em qualquer lugar com mais
praticidade. Comparado ao leite em pó integral, o desnatado apresenta 35% a mais de proteínas de alto
valor biológico, além de mais 30% de carboidratos. Por sua vez, os compostos lácteos têm caído no
gosto do consumidor brasileiro. A nova categoria de produtos mescla aos leites em pó ingredientes que
mudam suas características sensoriais e nutricionais, oferecendo novas opções de sabor e preço para
os consumidores. Outra característica interessante dos compostos é a presença do soro do leite, que
possui proteínas com ampliada capacidade de absorção e alta concentração de aminoácidos essenciais e de cadeia ramificada, usado por atletas para o ganho de massa muscular. SAC: 0800 722 1718.
Site: www.piracanjuba.com.br.
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Yoki

YOKI REFORMULA EMBALAGENS DA MAIS VITA

NOVIDADES

Uma artista reverenciada mundialmente por sua sensualidade atrevida e feminina estampa o novo rótulo da
água francesa Perrier. A mais vanguardista das águas minerais traz para sua garrafa a atriz e stripper burlesca
mais bem paga do mundo, DITA VON TEESE. O rótulo, criado por designers do estúdio Hartland Villa, de Paris,
remonta o universo das pin-ups das décadas de 30 e 40 em tons de preto, prata e verde, em uma extravagante
releitura da arte burlesca. Iniciada no ano passado, a parceria entre Perrier e Dita Von Teese foi sucesso em
diversos países. Esta edição inédita no Brasil, chamada Burlesque, traz como proposta transformar o cotidiano
gesto de tomar água em uma atitude de estilo e sofisticação. As garrafas de vidro chegam às padarias em
edição limitada na versão de 330ml. SAC: 0800 9791819. Site: www.nestle.com.br.

Nestlé

SRIPPER BURLESCA É A ESTRELA DE PERRIER

VINÍCOLA NIETO SENETINER APRESENTA NOVOS RÓTULOS

Nieto Senetiner

A argentina Bodegas Nieto Senetiner, conhecida por combinar o melhor da tradição e da tecnologia na fabricação de vinhos e espumantes, anuncia o lançamento de mais quatro rótulos especiais: os espumantes
CADUS CHAMPENOISE (uma mescla de Pinot Noir e Malbec) e GRAND CUVEE BRUT (com 100% de uvas
Pinot Noir cultivadas em altitude), e os tintos DON NICANOR BONARDA 2009 (com uvas da casta Bonarda)
e DON NICANOR BARREL SELECT 2009 (feito a partir do suco de uvas Malbec de vinhedos muito antigos).
Os lançamentos vieram para comprovar a excelência de qualidade da bodega argentina, que se consolidou
no mercado em uma posição de liderança em todos os segmentos de vinhos e espumantes de média e
alta gama, mantendo altos padrões de design e qualidade.Os Espumantes da Nieto Senetiner 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 uva tinta
Pinot Noir. Um toque a mais para fazer de qualquer ocasião um evento único”, afirma Mauricio Marcondes,
sommelier da vinícola. A linha de vinhos Nieto Senetiner é comercializada no Brasil pela importadora Casa
Flora. SAC: (11) 2842-5199. Sites: www.nietosenetiner.com / www.casaflora.com.br.

A Finlandia Vodka, marca da norte-americana Brown-Forman, comercializa no Brasil a FINLANDIA VODKA FLAVOURS. O produto está disponível em quatro sabores diferentes como Tangerine, Cranberry, Mango e Lime Fusion. O objetivo de comercializar no Brasil a Finlandia Vodka
Flavours é apresentar opções para um público que já está acostumado a degustar a vodka
desta forma. "O consumidor brasileiro bebe vodka, na maioria das vezes, combinada com algum mix. Detectamos também que as pessoas estão buscando certa sofisticação na bebida e
por isso apostamos nesta mistura do hábito brasileiro com as vodkas flavorizadas", explica a
gerente de Marketing de Finlandia Vodka Brasil, Jéssica Mazzonetto. Esses sabores produzidos
com a bebida não impedem a prática de fazer drinks com a vodka, já que a Finlandia Vodka
Flavours passa pelo processo de infusão natural, o que a deixa somente com o aroma da fruta
e substâncias como açúcar e gordura ficam retidas em um filtro, deixando a vodka mais neutra
e mais suave. SAC: (11) 3704-7777. Site: www.finlandia.com.

RAVACHE GOLD TEM NOVA EMBALAGEM

Guitt’s

Classificada como uma autêntica Premium American Lager – Puro Malte, a RAVACHE GOLD, produzida pela
Cervejaria Guitt’s, tem agora nova embalagem com rótulo especial auto-adesivo em formato de escudo criado
para enfatizar a nobreza da cerveja. Elaborada com três tipos de maltes alemães da região da Baviera, duas
variedades de lúpulos aromáticos e com a puríssima água da Serra dos Cristais, a bebida é produzida dentro
da Lei de Pureza Alemã de 1516 “Reinheitsgebot” que não permite a adição de aditivos em sua composição.
Criada pelo Mestre Cervejeiro da Guitt´s, Gustavo Villafranca Assoni, a Ravache Gold é uma cerveja “Puro
Malte” de coloração dourada intensa e brilhante, corpo baixo para médio, aroma com notas de lúpulo cítrico
floral e aroma maltado com presença de notas caramelizados, toffee e pão. Possui amargor médio balanceado
com o dulçor dos maltes. Traz um residual agradável após a degustação, sendo convidativo a outros goles. Sua
carbonatação alta aumenta a sensação de refrescância. Com graduação alcoólica de 4,8% Vol., a bebida deve
ser servida em temperatura entre 4ºC e 7ºC. A Ravache Gold é envasada em garrafas de vidro de 600 ml, em
embalagens “one way”. SAC: 0800 7710008. Site: www.guitts.com.br.
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VODKAS FLAVORIZADAS FINLANDIA DESEMBARCAM NO BRASIL

NOVIDADES

A BAMBERG KÖLSCH é um estilo de cerveja originário da cidade de Colônia, na Alemanha. Agora, a Cervejaria Bamberg relança o produto em um novo rótulo e com uma fórmula diferenciada da primeira edição da
bebida. A Bamberg Kölsch é uma cerveja do tipo Ale (alta fermentação). De corpo leve, coloração dourada
e com espuma consistente, é uma bebida leve, refrescante e fácil de ser bebida. Possui aroma levemente
frutado e condimentado. Já no sabor, encontramos um leve doce do malte combatido pelo final seco do lúpulo. A bebida harmoniza com comidas leves, frutos do mar, peixes, carnes brancas, queijos frescos, como
mussarela de búfala, ricota, cream cheese. Com teor alcoólico de 4,8%, ela vai ser vendida em garrafas de
600ml. SAC: (15) 3242.7685. Site: www.cervejariabamberg.com.br.

Bamberg

CERVEJARIA BAMBERG RELANÇA O RÓTULO BAMBERG KÖLSCH

GREENE KING APRESENTA NOVOS SABORES AOS BRASILEIROS

Greene King

A importadora e distribuidora Boxer do Brasil acaba de receber as exclusivas cervejas inglesas OLD GOLDEN HEN, ABBOT RESERVE e a OLD CRAFTY HEN, todas em versão engarrafada, da cervejaria Greene
King. Localizada em Bury St. Edmunds, Suffok, Inglaterra, a Greene King é uma das mais tradicionais cervejarias da Europa. A Old Golden Hen é refrescante, saborosa e fácil de beber, sendo perfeita para ser apreciada
durante o ano todo. Ela é fermentada com os maltes mais finos e uma mistura única de lúpulos que inclui
o diferenciado lúpulo da qualidade “Galaxy”, que dá um sabor refrescante e mais leve com notas de frutas
tropicais. Todos os ingredientes usados na fabricação da bebida são naturais, não é usado nenhum tipo de
aromatizante sintético. A Old Golden Hen vem em uma garrafa transparente, que exibe a bebida leve, refrescante e dourada. Possui teor alcoólico de 4,1%. Já a Abbot Reserve é uma cerveja vermelho-rubi primorosa,
fermentada a partir de uma receita única de maltes pálidos, cristalinos e âmbar com lúpulos das marcas “First
Gold”, “Challenger” e “Fuggles”. É encorpada e possui sabor marcante com de frutas e caramelo. Com um
toque adocicado e maltado, a cerveja é perfeita para se beber sozinha ou ser apreciada durante as refeições
e com diversos aperitivos. Seu teor alcoólico é de 6,5%. Finalmente, a Old Crafty Hen é uma cerveja superior,
fina e rara. A bebida é perfeita para ser apreciada com os amigos ou sozinho. A Old Crafty Hen tem um sabor
maltado e suave de passas. Seu teor alcoólico é de 5,3%. SAC: (11) 3361-3233. Site: www.boxernet.net.

A Gordon Embalagens acaba de lançar no Brasil a máquina EZPACK, especializada em selar
copos para viagens ou delivery. O equipamento é portátil e de pequenas dimensões e é indicado
para estabelecimentos comerciais no segmento alimentício, como padarias, lojas de sucos, bares
e restaurantes e franquias em geral. Além de ser de fácil manuseio, a EzPack é prática, funcional
e econômica, pois sela um único copo a um custo de R$0,03, enquanto a tradicional "tampinha"
custa cerca de R$0,05. “Derrubamos o custo quase à metade, e ainda oferecemos uma solução
de total higiene que não vaza”, comemora a direção da empresa. A Gordon Embalagens disponibiliza a EzPack num sistema de locação com baixo investimento, apenas R$ 120,00, por mês,
já com a manutenção do equipamento. Além disso, o comerciante ainda pode personalizar o
lacre com a sua marca estampada na tampa do copo. A EzPack é portátil e não ocupa espaço
no balcão do estabelecimento. O lacre é feito um a um, por meio de uma bobina de plástico, num
processo a quente, não permitindo o contato direto com quem manuseia o equipamento. Para
iniciar o processo, basta colocar o copo, já com o liquido, no local indicado, que um leitor óptico
fará todo o processo de selagem automaticamente. O equipamento já está em uso nas franquias Spremuto e em outros bares e restaurantes
da Capital paulista. A EZPack garante que o copo fechado seja transportado em carro, mochila, no ônibus e Metro, moto delivery com garantia
absoluta que não vaza, ao contrario da tampinha. Isto permite também que quem tome um suco no próprio estabelecimento, possa levar outro
para ser tomado em casa, no trabalho, academia etc. O processo de fechamento garante o lacre inviolável e sem vazamento. E é indicado para
selar copo contendo sucos, água, sopa e outros líquidos frios ou quentes, até uma temperatura de 120°. A EzPack é o equipamento ideal para
aumentar as vendas delivery, e, conseqüentemente, os lucros. SAC: (11) 3255-5577. Site: www.gordon-to-go.com.br.

DESIGN MODERNO E TORRE COM VISOR DUPLO
Filizola

A nova BALANÇA PLURIS, da Filizola foi desenvolvida com design moderno e atraente, sendo ideal para
ser utilizada em padarias, bombonieres, restaurantes por quilo, iogurteiras e sorveterias. O modelo Pluris
apresenta torre com visor duplo para fácil visualização do valor a ser pago pelo cliente e para controle do
operador. Outros importantes recursos da balança Pluris são cálculo automático de preço, memória para
cadastro de até 100 produtos, desligamento automático programável e mostrador digital com iluminação
de fundo de tempo programável. A balança também pode ser recarregada com pilha – seis pilhas AA –
dispensando a recarga da bateria e funcionando se houver qualquer problema com a rede elétrica do
estabelecimento, além de eliminar o uso de fios. SAC: 0800 166 445. Site: www.filizola.com.br.
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Gordon

GORDON LANÇA SELADORA DE COPOS PORTÁTIL

Trade Marketing Consultoria

E N T R E V I S TA

Mangraviti: sustentabilidade
significa uma mudança de
cultura empresarial, que leva
a um modelo de negócio mais
eficiente. Ou seja, fazer mais
com menos.

SUSTENTABILIDADE INTELIGENTE
Ao contrário do que muita gente pensa, sustentabilidade não é uma ferramenta de marketing para
“ficar bonito na fita” com a sociedade, mas, sim, um instrumento de gestão que leva a um modelo de
negócio mais eficiente e que, como isso, pode gerar lucro e economia. Nesta entrevista exclusiva, Roberto Mangraviti – economista, consultor, palestrante, diretor do Departamento de Sustentabilidade da
Trade Marketing Consultoria e editor do site SustentaHabilidade.com – aborda essa e outras instigantes visões que envolvem o tema da sustentabilidade nas empresas e, é claro, nas padarias também.
IP&C: O que significa sustentabilidade na visão empresarial?

ambiente simultaneamente a busca pelo lucro. A isso

ROBERTO MANGRAVITI: A visão técnica de sustentabi-

se dá o nome de “Triple Botton Line”. Contudo, o que

lidade, definida por Andrew Savitz, um dos maiores

mais aprecio no pensamento do Savitz são as pala-

especialistas do mundo no assunto, esclarece que,

vras: “O Verdadeiro Sucesso é o Lucro com Responsa-

dentro desse conceito, uma empresa moderna, deve

bilidade Social”. Julgo essa expressão perfeita.

focar as questões da responsabilidade social e do meio
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Mas a responsabilidade social não seria uma atribuição do Estado?

Stern, consultor da ONU, afirmou aqui em São Pau-

Em grande parte sim, mas não na totalidade. Nos dias

lo, em 2010. Ele disse que será necessário constituir

de hoje, ao pensar na saúde financeira do empreendi-

um fundo de até 3% do PIB mundial para conter uma

mento, uma organização, independentemente do seu

catástrofe ecológica planetária já em 2020. Ora, isso é

porte, deve pensar na saúde física e emocional do seu

muito dinheiro. Para um assalariado que ganha dois

funcionário, que é um patrimônio da empresa, suprin-

salários mínimos, equipara-se a proibir sua família de

do dessa forma eventuais ineficiências do Estado nes-

tomar leite.

tas áreas. O mesmo ocorre com a saúde ambiental no
entorno dos seus muros. Empresas com esse foco estão

E qual é a solução?

à frente da concorrência. E organizações distantes des-

Bem, no campo da educação, uma maciça mudança

sa linha terão dificuldades ao longo deste novo século.

de postura com aulas dirigidas às classes sociais. Para
as mais ricas, insistir no consumo consciente e na se-

Então seria correto afirmar que as empresas que não respei-

paração do lixo. Para as mais pobres, mostrar a im-

tam especialmente o meio ambiente poderão acabar em breve?

portância de preservar os córregos etc. Ao empresário,

Esta questão é muito controversa e de difícil previsão.

compete desenvolver um plano estratégico em seus

O que podemos afirmar, sem medo de errar é o se-

negócios, com uma visão Triple Botton Line, que citei

guinte: o desrespeito ao meio ambiente, além do pre-

no inicio.

ço irreparável das vidas perdidas, leva a um custo social que, talvez, a sociedade e a economia não tenham

E isto não é muito complexo e caro para o empresário?

como arcar. Só para citar um exemplo, no início de

Claro que não! Desde quando que planejar custa caro?

2011 o Jornal Brasil Econômico, noticiou que uma em-

Todos sabemos que fazer manutenção preventiva em

presa de seguros havia pagado mais de R$ 4 milhões

nossos carros significa economizar na substituição de

de indenizações por danos em veículos, em razão da

peças desgastadas, ajuda a não depreciar o veículo e

tragédia na área serrana do Rio de Janeiro. O jornal

ainda, agrega valor na revenda. É o mesmo princípio:

informou também que o total das indenizações deve-

inserir a sustentabilidade na sua empresa represen-

ria alcançar R$ 7 milhões. Ora, isso acabou levando

ta a utilização de peças mais eficientes, renovadas.

a um aumento do custo do seguro naquelas regiões,

Significa gastar menos no funcionamento do negócio,

que passaram a ser consideradas de maior risco. Se,

para não ter que parar na oficina repentinamente,

simultaneamente, as prefeituras aumentarem os im-

agregando reputação à sua marca.

postos – que é o que elas costumam fazer –, chegará
uma hora em que o assalariado de menor poder aqui-

Em termos práticos, o que isso representa para um panifi-

sitivo deverá descer de patamar de qualidade de vida,

cador, proprietário de padaria?

ou seja, passará a consumir menos, prejudicando as

Bem vamos dividir esta resposta em duas partes, fo-

próprias empresas.

cando imóveis antigos e novos. Para os imóveis antigos existem diversas possibilidades para economia de

Não há um pouco de exagero nessa visão?

energia, que são muito pouco utilizadas pelo comér-

É possível. Mas, novamente, o que podemos afirmar,

cio. Como exemplo, posso citar o Shopping Penha em

com certeza, é aquilo que o economista Nicholas

São Paulo que há cerca de quatro anos reutiliza água
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de chuva, sendo que o investimento para instalar o

Como assim?

sistema de reutilização foi recuperado em 60 dias. Ou

Esse é o número médio, compreendendo familiares a

seja, a economia de dois meses na conta da Sabesp

amigos, que orbitam a vida de uma pessoa com defi-

pagou a obra para captação de chuvas. Quanto à ener-

ciência, acompanhando-as no seu dia a dia. Natural-

gia elétrica, existem também grandes oportunidades

mente que um cadeirante que convida amigos para

no mercado por meio de equipamentos instalados no

um brunch, escolherá o local que atenda preferencial-

quadro de entrada, que harmonizam a frequência da

mente a ele e não aos demais, pois os outros virão por

onda, reduzindo o consumo em até 15%. E, dependen-

tabela. E isso implica uma fidelização impressionan-

do do pico de consumo, essa economia pode chegar

te. A NRF Retail’s Big Show de 2011, a maior feira de

até a 25%. Vale dizer que essa instalação é legal e au-

varejo do mundo, atestou que 75% dos consumidores

torizada pela Eletropaulo.

assumem que não são fiéis a marcas. Desconheço os
números do segmento de panificação, mas investir

E para os imóveis novos?

em ações que fidelizam o consumidor é fundamen-

Para eles, as possibilidades são ainda maiores, desde

tal. Destaco ainda que acessibilidade diz respeito não

que seja desenvolvido um projeto correto. A utilização

somente aos cadeirantes, mas às pessoas com mobi-

adequada de vidros reduz o consumo de energia elé-

lidade reduzida, o que inclui nesse grupo pessoas da

trica. Já a instalação de placas para captação de ener-

terceira idade e até mães com carrinhos de bebê, im-

gia solar, proporciona o retorno do investimento en-

pedidas de circular livremente. E há que se destacar

tre 12 e 16 meses. Isto posto, lhe devolvo a pergunta:

que, em grandes cidades, cerca de 60% adquirem pro-

quantos comerciantes você conhece que buscam ou

blemas de mobilidade ao longo da vida por conta da

buscaram alternativas de fontes energéticas?

violência urbana, especialmente trânsito. Em outras
palavras, são consumidores que ficam em casa por

Mas, com relação à responsabilidade social, não há como

falta de opção. Com relação específica ao deficiente

fazer economia. Ela é simplesmente uma conduta para tor-

físico, esta população no Brasil, deverá consumir algo

nar-se politicamente correto, certo?

equivalente a US$ 50 bilhões, se a proporção for se-

Errado. Tomemos com exemplo a pessoa com mobi-

melhante à norte-americana. Olhando esses números,

lidade reduzida. Um e meio por cento do PIB norte-

podemos afirmar que a responsabilidade social, desde

americano é composto por pessoas com deficiência.

que planejada, impulsiona vendas e fideliza consumi-

E estima-se que, no Brasil, essa proporção seja maior.

dores. Agregar reputação à marca é consequência.

Quando se deram conta disso, as redes de hotéis e
restaurantes nos Estados Unidos providenciaram re-

E qual sua mensagem final para os empresários da panificação?

formas visando à maior acessibilidade, e aumentaram

Sustentabilidade significa uma mudança de cultura

em 50% a taxa de ocupação desde 2002. O que é mais

empresarial, que leva a um modelo de negócio mais

espantoso é que, em 80% dos casos, as obras custaram

eficiente. Ou seja, fazer mais com menos.

U$$ 1.000,00. Adicione-se a essa conta, ainda, o fato
de que uma pessoa com deficiência agrega quatro outros consumidores ao estabelecimento.
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Conheça nossos lançamentos na FIPAN 2012
e acelere a química de seus negócios.
Expo Center Norte - Pavilhão Azul - 17 à 20 - Junho
Ruas C / Rua 14 e Rua 15

GESTÃO

Zsuzsanna Kilian

A reposição do capital fixo representa uma
saída financeira importante da empresa, o
que pode representar um problema no caso
de não haver sido prevista em orçamento.

FLUXO DE CAIXA, CUSTEIO E
ORÇAMENTO: INSTRUMENTOS
DE GESTÃO FINANCEIRA
Por Fabrício Pessato Ferreira*

Muitas empresas, em especial micro e pequenas, enfrentam com frequência as dificuldades de caixa. Em geral, isso ocorre porque a gestão dos recursos financeiros não é
feita de maneira criteriosa.

A

situação parecerá familiar e provavelmente
muitos se identificarão com ela: uma conta
de cifras onerosas vence no dia 2, mas não há
saldo em conta corrente. Há um recebível que poderia
cobrir facilmente essa despesa, mas ele só entrará no
dia 15. Pior: a empresa não tem aplicações financeiras para resgatar recursos e quitar a dívida. Quais as
saídas possíveis? A primeira é obter um empréstimo
de capital de giro, pagando as pesadas taxas de juros
peculiares ao sistema financeiro brasileiro. Há a alternativa de descontar o recebível em uma factoring, que
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também irá cobrar uma taxa de desconto sobre o valor
de face. Em ambas as opções, a empresa incorrerá em
um gasto adicional: uma despesa financeira.
Muitas empresas, em especial micro e pequenas, enfrentam com frequência as dificuldades de caixa. Em geral, isso ocorre porque a gestão dos recursos financeiros
não é feita de maneira criteriosa. Dito de outra forma, os
gestores se preocupam com a parte operacional do dia a
dia e se esquecem de efetuar a análise das finanças da empresa, o que permitiria traçar uma Estratégia Financeira.

GESTÃO

PASSO A PASSO
Para traçar uma Estratégia Financeira, há que se seguirem alguns procedimentos básicos. Em primeiro lugar, é
essencial identificar o comportamento das entradas e saídas. Tanto ao longo do ano, como dentro do próprio mês,
há períodos em que ocorre um aumento das atividades
financeiras. Por exemplo, nos meses de maio, outubro
e dezembro costumam se intensificar as atividades comerciais, decorrentes do Dia das Mães, Dia das Crianças e
Natal, o que tem impacto nas finanças da empresa, tanto
nas entradas, como nas saídas. E, dado o hábito do consumidor brasileiro de parcelar as compras, uma empresa
poderá ter de pagar à vista e vender a prazo, gerando um
descasamento entre entradas e saídas de recursos financeiros. Outro exemplo: o quinto dia útil do mês tende a
registrar um aumento do volume de compras à vista, por
conta dos pagamentos de salários.
Após ter identificado como as entradas e saídas se
comportaram ao longo de um intervalo de tempo, a segunda etapa do plano financeiro consiste em confrontálas por meio de uma planilha eletrônica: a construção do
fluxo de caixa. Logo, será possível identificar em quais
dias do mês costumam ocorrer déficits de caixa, quais as
naturezas desses déficits – em função de gastos fixos ou
variáveis – e estabelecer um plano para que não aconteçam no futuro. Por exemplo, as saídas financeiras para
folha de pagamento do mês seguinte podem ser sanadas
com parte da entrada de recursos das prestadoras de cartão de crédito deste mês. Ou para o pagamento do 13º, um
dos maiores percalços financeiros das empresas, pode
ser constituído um fundo específico ao longo do ano, de
forma a amortecer o impacto dessa obrigação trabalhista.
O terceiro passo é, com base no fluxo de caixa, aplicar
os métodos gerenciais de custeio. É frequente um empresário acreditar que está tendo lucro com base nas informações do fluxo de caixa, mas na verdade, está incorrendo em prejuízo. Isso ocorre porque há custos que não se
constituem em saídas financeiras. O principal deles é a
depreciação. Como máquinas e equipamentos têm vida
econômica limitada – de três a seis anos, dependendo do
estado tecnológico e da taxa de obsolescência – as empre-
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sas precisam planejar a reposição desses itens. Se não o
fizer, tenderá a perder mercado para os concorrentes que
irão operar com melhor capacidade técnica e, portanto,
com custos mais baixos. A reposição do capital fixo representa uma saída financeira importante da empresa, o
que pode representar um problema no caso de não haver
sido prevista em orçamento.

PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO
Uma vez resolvidos os problemas de curto prazo, é hora
de efetuar o planejamento de longo prazo. Sob este ponto
de vista, entra em cena o orçamento empresarial. Micro e
pequenas empresas não costumam usar este instrumento
no Brasil, o que explicaria, em parte, a estagnação e, muitas vezes, o alto índice de mortalidade dessa categoria de
empreendimento. O orçamento permite identificar quais
são os pontos de controle dos gastos da empresa e como
alavancar o crescimento econômico no longo prazo – lembre-se: a empresa que não cresce está condenada à morte.
Muitas empresas familiares têm o mau hábito de distribuir todo o lucro em pró-labore, não deixando espaço
para o crescimento. Pior: não é raro retirar recursos financeiros mesmo quando há prejuízo. É um caminho sem
volta para a concordata e a falência. Com o orçamento
é possível identificar qual o espaço para a remuneração
dos sócios/donos da empresa, a reposição do capital fixo
e o crescimento estratégico. Tudo feito de forma equilibrada para alcançar objetivos pré-estabelecidos.
É um longo caminho a ser percorrido. Mas são instrumentos de gestão financeira que não podem ser negligenciados. Se a empresa não conseguir dedicar recursos
para exercê-los, está correndo um sério risco de enfrentar
más surpresas. Caso o tempo de trabalho dos funcionários seja insuficiente para atender a essa necessidade,
uma alternativa é contratar consultores financeiros especializados. É um investimento relativamente baixo que
propicia alto retorno de longo prazo.
*FABRÍCIO PESSATO FERREIRA é mestre em economia e
coordenador dos cursos de Gestão Financeira e Ciências Contábeis
da Veris IBTA Metrocamp, faculdade do Grupo Ibmec Educacional.
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Aleksandra P.

A natureza é sábia: dizem que a melhor
embalagem jamais criada foi o ovo. Já para as
embalagens criadas pelo homem, muitos critérios
têm que ser observados, ainda mais quando elas
estão em contato com alimentos.

EMBALAGENS E SEGURANÇA ALIMENTAR:
UMA RELAÇÃO PARA LÁ DE ESTREITA
A segurança de alimentos é uma preocupação global e impacta tanto consumidores
quanto negócios na indústria desse setor.

A

s embalagens desempenham um papel essencial
na conservação dos alimentos, pois os protegem
das alterações que levam ao fim de sua vida útil.
Além disso, são o veículo de comunicação entre o produto e o consumidor final, cabendo a elas serem atrativas
para vender o produto e instruir o consumidor a respeito
da correta conservação e do preparo do alimento.
A conservação de alimentos é realizada por meio de
processos que retardam ou impedem a ocorrência de
reações físico-químicas, bioquímicas e microbiológicas,
responsáveis pela degradação e alterações destes. Os
principais processos utilizados são: 1) a redução de atividade de água (concentração, secagem e desidratação)
e uso de frio (resfriamento e congelamento), que reduzem a velocidade das reações; 2) aplicação de calor (tratamentos térmicos como pasteurização e esterilização),
que inativa micro-organismos e enzimas capazes de de-
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teriorar o alimento; e 3) redução de pH (acidificação), seguida de tratamento térmico, que limita o crescimento
de micro-organismos.

PRINCIPAIS MATERIAIS
As embalagens celulósicas normalmente são empregadas para contato direto com alimentos em conjunto com
outros materiais, a exemplo dos revestimentos poliméricos (filmes plásticos), ceras e parafinas. Quando não
revestidas, são empregadas majoritariamente para embalagem de produtos sólidos secos, como os farináceos,
devido à grande sensibilidade dos materiais celulósicos
à umidade, ou no contato breve, como em fast food.
Materiais celulósicos têm grande emprego como embalagem secundária, ou seja, aquela que não entra em
contato direto com o produto, como cartão ou papelão
ondulado, este último empregado em geral para volu-

D E S TA Q U E / E M B A L A G E N S
A caixinha de leite longa
vida (UHT) é formada
por diversas camadas de
três materiais: cartão,
alumínio e polietileno.
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A caixinha de leite longa vida (UHT) é formada
por diversas camadas de
três materiais: cartão, alumínio e polietileno. A camada de cartão garante
forma e resistência mecânica à embalagem. A camada de alumínio é boa barreira
ao oxigênio e à luz. Assim, a combinação desses materiais impede a entrada do ar atmosférico na embalagem,
evitando contaminação microbiológica e oxidação de
lipídeos (aroma de ranço). As camadas de polietileno
protegem a embalagem da umidade, separam o alumínio do produto, promovem a união entre os materiais e
garantem a selagem e a hermeticidade da embalagem.

Hernan Herrero

mes maiores, principalmente em virtude da boa rigidez,
facilidade de transporte e proteção contra impactos. O
papelão ondulado também pode ser utilizado como embalagem primária para o acondicionamento e o transporte de frutas e vegetais.
Já as embalagens plásticas (flexíveis e rígidas) são
produzidas a partir de polímeros orgânicos oriundos do
petróleo. Seu uso no mercado de embalagens tem crescido fortemente, em detrimento dos demais tipos de
embalagens, o que pode ser atribuído à melhoria contínua dos plásticos, grande versatilidade e baixo custo.
Entre os grupos de embalagens plásticas, os que mais
se destacam são os poliolefínicos (polietileno e polipropileno), os derivados vinílicos (polivinil álcool, polivinil
acetato e polivinil cloreto), os poliésteres (PET, PEN), as
poliamidas e as polinitrilas.
As propriedades dos polímeros são variadas em função de sua estrutura química. Muitas vezes, a combinação de mais de um polímero minimiza as deficiências
individuais, possibilitando a utilização de menores espessuras para constituição da embalagem. Assim sendo,
as embalagens plásticas podem apresentar boa barreira
ou não à passagem de gases (CO2, O2, vapor de água),
em função da espessura e do tipo de polímero que constitui a embalagem, sendo que sempre as embalagens
plásticas serão piores barreiras do que as embalagens
de vidro e metálicas.
A barreira à luz pode ser obtida por pigmentação ou
metalização da embalagem. A utilização de absorvedores de radiação UV – fração da radiação solar com maior
capacidade de catálise da oxidação de lipídios – pode garantir transparência com maior estabilidade a produtos
gordurosos. A migração de compostos das embalagens
plásticas para os alimentos pode ser crítica e precisa
ser avaliada nas condições de uso da embalagem, para
certificar-se que esta não apresenta risco ao consumo.
O uso de mais de um material na elaboração de embalagens é constantemente empregado na indústria de
alimentos, para obter maior eficiência e praticidade,
além de melhorar as propriedades de barreira. Embalagens de leite longa vida e embalagens de biscoito são
exemplos de embalagens que se enquadram nessa categoria. Em embalagens de biscoito, a combinação de
uma fina camada metálica e de polímero garante uma
estrutura com boa barreira à luz e baixo custo, além de
possibilidade de solda e resistência à abertura.

MAIOR VIDA ÚTIL
Cada vez mais, os consumidores se preocupam com a
segurança e a qualidade dos produtos que consomem.
Quando se trata de produtos alimentares, o cuidado
deve ser redobrado. Por isso, uma das principais preocupações da indústria alimentícia e dos fabricantes de
embalagens é a segurança alimentar.
O mercado nacional de embalagens para alimentos
precisa seguir as normas da Anvisa, que regulamenta
materiais que podem ser utilizados na fabricação de
adesivos para o contato indireto com alimentos (lista positiva de materiais de embalagens e aditivos que
está alinhada com a resolução 105 da Anvisa e suas
emendas). Nesse cenário, desde 1972, a linha Liofol, da
Henkel, possibilita maior vida útil dos produtos envasados e fornece segurança, praticidade e proteção. Os adesivos Liofol atendem o conjunto de normas que asseguram as características físico-químicas, microbiológicas
e sensoriais dos alimentos, possibilitando a entrega de
produtos em excelente estado de conservação.
Nas embalagens flexíveis, o adesivo utilizado na laminação (contato indireto) e o verniz de selagem que
fica em contato direto com o alimento, além do cumprimento aos tipos de matérias-primas utilizados e ao
limite de composição de determinados compostos, devem ser criteriosamente analisados durante o processo
da fabricação da embalagem. No caso dos adesivos poliuretânicos aromáticos, muito usados na fabricação de
embalagens flexíveis, a principal preocupação é com a
migração de isocianatos monoméricos que, ao reagirem

Abr/Mai 2012

A

D E S TA Q U E / E M B A L A G E N S

com a umidade ou a gordura dos alimentos, podem formar as aminas aromáticas.
Segundo os técnicos da Henkel, a segurança da embalagem com adesivos poliuretânicos está diretamente
relacionada com a cura completa do adesivo. Se a estrutura laminada se transformar em embalagem antes
da cura, e o produto envasado apresentar em sua formulação água ou óleo, o monômero livre pode reagir e
formar aminas aromáticas. A Henkel busca desenvolver
produtos que atendam os mais variados tipos de substratos e acompanhem as exigências técnicas dos novos
equipamentos que estão cada vez mais velozes. Além
disso, que otimizem ao máximo as condições de aplicação, procurando manter a performance e oferecendo o
melhor custo/ beneficio.

PRODUTOS SEGUROS
Outra multinacional que se destaca na produção de embalagens seguras para alimentos no Brasil e no mundo
é a Tetra Pak. A empresa trabalha muito próxima aos
fornecedores e clientes, a fim de fornecer produtos seguros, inovadores e ambientalmente corretos.
Como desdobramento dessa dinâmica, a Tetra Pak
acaba de renovar a certificação do FDA (Food and Drug
Administration). O documento emitido pelo órgão regulador americano tem reconhecimento mundial e atesta
as condições de exportação das duas fábricas – localizadas em Monte Mor (SP) e em Ponta Grossa (PR) – para
países que exigem boas práticas de produção.
Em 2001, a Tetra Pak foi a primeira indústria de
embalagens na América Latina a receber o certificado.
Atualmente apenas cinco empresas brasileiras do setor
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de embalagens possuem a certificação. De acordo com
Nélcio Amaral, diretor executivo em Excelência de Qualidade da Tetra Pak, a cada ano, o órgão inclui novas recomendações para manter a qualificação das empresas
e garantir a segurança alimentar. “A renovação dessa
certificação é uma conquista importante, já que nos
empenhamos constantemente para manter o nível de
excelência e atender às necessidades dos nossos clientes”, afirma Nélcio.
No país há 55 anos, a Tetra Pak realiza anualmente
auditoria externa do Sistema de Gestão Integrada (SGI)
pela certificadora ABS Quality Evaluations. A empresa
também é certificada nas áreas de segurança e saúde,
meio ambiente e qualidade na ISO 14001:2004, na OHSAS 18001:200 e na ISO 9001:2008, respectivamente. Segundo Nélcio, o próximo passo é a conquista da certificação da Norma de Segurança Alimentar BRC/IoP. “Já
implantamos algumas modificações e iniciamos os treinamentos. Ainda este ano teremos auditorias internas
e externas para concretizar a manutenção das normas”,
completa o executivo.

DESCARTE SELETIVO
A relação entre a segurança alimentar e as embalagens é
um assunto tão importante que a Associação Brasileira de
Embalagem (ABRE) criou, em 2007, seu Comitê de Seguran-

ça Alimentar, com o objetivo de promover junto aos seus
membros o melhor entendimento da legislação sobre o
contato direto da embalagem com os alimentos, bem como
conhecer as novas demandas internacionais sobre o tema.
As ações do grupo, até o momento, foram voltadas
à difusão de conhecimento do assunto e detecção das
demandas do setor. Para isso, contamos com palestras
sobre assuntos de grande relevância sobre o tema, além
de apresentações de empresas usuárias de embalagem
sobre suas ações em relação à segurança alimentar.
Em 2008, por meio da parceria do Comitê com a empresa Food Design, o grupo passou a trabalhar o aprofundamento técnico dos seus membros, partindo da
conscientização e sensibilização destes sobre esse tema.
No começo, a entidade e a Food Design promoveram
diversas palestras durante as reuniões mensais do Comitê. Numa etapa ulterior, iniciada em junho de 2010,
ambas passaram a promover um curso direcionado aos
profissionais ligados à gestão, garantia e controle da
qualidade de empresas de embalagem que necessitem
desenvolver, implementar e auditar as Boas Práticas de
Fabricação (BPF).
Como a questão da sustentabilidade está intrinsecamente ligada à segurança alimentar das embalagens, no
último dia 22 de março a ABRE e o Ministério do Meio
Ambiente assinaram um pacto setorial que visa promover o emprego da simbologia técnica de descarte seletivo em embalagens e de identificação de materiais.
O pacto é baseado na Cartilha de Diretrizes de Rotulagem Ambiental desenvolvida pelo Comitê de Meio
Ambiente e Sustentabilidade da ABRE que traz as definições sobre as diferentes modalidades de rotulagem ambiental, a definição da simbologia técnica e as formas de
emprego de cada uma no rótulo das embalagens. Conforme o documento, a simbologia técnica tem natureza
funcional que visa identificar os materiais e orientar o
seu destino.
A simbologia técnica do descarte seletivo tem caráter
informativo para o consumidor, com o objetivo de orientar e incentivar o descarte seletivo da embalagem, a fim

ABRE

A simbologia técnica do descarte seletivo tem caráter
informativo para o consumidor, a fim de que as embalagens
tenham uma destinação adequada.
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de que esta tenha uma destinação adequada. A partir daí,
a simbologia técnica de identificação de materiais orienta as cooperativas no processo de separação das embalagens para que sejam encaminhas para a indústria recicladora ou para uma disposição adequada em aterro.
O acordo visa a aumentar o número de empresas que
usam o símbolo de descarte seletivo nas embalagens de
seus produtos em substituição ao símbolo do “anti littering”, que tinha como objetivo ensinar as pessoas a
jogarem o lixo no lixo. E ao mesmo tempo o pacto visa
educar o consumidor sobre o seu papel.
“O primeiro elo da cadeia de reciclagem está nas
mãos dos consumidores”, explica Luciana Pellegrino
diretora da ABRE. “O papel do consumidor é separar as
suas embalagens para que sejam encaminhadas para

uma cooperativa que saberá qual destino dar a cada
uma delas levando em consideração a infraestrutura de
reciclagem na região ou a alternativa de disposição afinal em aterro”, complementa a executiva.
Cabe ressaltar que o uso comum de uma única simbologia favorece as campanhas de comunicação e educação,
bem como o entendimento do consumidor e sua participação no descarte adequado. A ABRE irá atuar junto a seus
associados e buscará parceiros para promover a implementação do Pacto Setorial tendo a meta de que a cada
ano pelo menos 1.000 produtos empreguem a simbologia.
Fontes: Revista Nutrição Profissional 21 (Setembro/Outubro 2008) /
Henkel / Tetra Pak / ABRE.
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PADARIA FOOD SERVICE

Zsuzsanna Kilian

Má notícia: um aumento
estimado de cerca de 2,9%
no preço do café no mercado
interno está a caminho.

MP DEVE AUMENTAR PREÇO
DO CAFÉ EM QUASE 3%
A notícia não é boa, e pode fazer com que o café fique mais caro na sua padaria.

A

provada pelo Senado, no último dia 6 de fevereiro, a Medida Provisória nº 545, entre outros
temas, modificou o sistema de tributação de
PIS-Cofins para o setor cafeeiro, devendo gerar um aumento estimado de preço do café no mercado interno
de cerca de 2,9%, de acordo com parecer técnico do escritório Heleno Torres, encomendado pela Associação
Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia).
A MP nº 545 reduziu o reconhecimento dos créditos
presumidos do PIS-Cofins no café para industrialização e
venda no mercado interno para 80% da alíquota e no caso
das exportações, para 10%. O crédito presumido é um instrumento criado em 2004 para restituir a indústria pelo
pagamento de impostos sobre a matéria prima agropecuária, não recolhido pelo produtor rural pessoa física.
Para o presidente da Abia, Edmundo Klotz, apesar das
boas intenções do governo ao editar a medida provisória,
os efeitos serão negativos ao País. “Mais uma vez, a indústria e o consumidor serão impactados por uma medida, que, na tentativa de aprimorar nosso sistema tributário, traz novas distorções. Infelizmente, a MP nº 545 deve
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provocar aumento de custos de R$ 180 milhões para as
empresas torrefadoras, levando o brasileiro a pagar mais
caro pelo cafezinho”, lamenta Klotz.
Além do aumento no preço do café, o parecer encomendado pela Abia também aponta que o corte na
concessão dos créditos presumidos para a exportação
do grão de café deve afetar a performance do setor no
comércio internacional. Em 2011, as sacas de café renderam ao país US$ 8,5 bilhões, com a exportação de 33,3
milhões de sacas das 43,5 milhões produzidas. A previsão para 2012 é de uma safra ainda melhor.
“Seria profundamente temerário criar embaraços ao
êxito obtido na exportação de café a partir da política
de devolução dos créditos presumidos do PIS-Cofins. O
mesmo vale para a ideia de ‘substituir’ as exportações
brasileiras por café processado (torrado, moído ou solúvel), cuja participação econômica não chega sequer a
3% do volume exportado de café verde”, explica Heleno
Taveira Torres, professor de direito tributário da USP,
vice-presidente da IFA (International Fiscal Association)
e sócio-diretor do escritório Heleno Torres.

PADARIA FOOD SERVICE

TENDÊNCIAS DO CAFÉ NO FOOD SERVICE
Enquanto as discussões sobre o preço do café preocupam, cresce nos pontos de venda de todo o Brasil a
preferência pelos cafés gourmet. Basicamente, o que
os diferencia do café tradicional é o grão: o gourmet
é produzido com a variedade arábica, enquanto que
o tradicional vem do grão robusta. Outro ponto que
também diferencia a qualidade é a produção: o café
gourmet apresenta excelente qualidade, que envolve
desde a seleção do grão e o cultivo da planta à forma
de preparo da bebida, tornando possível obter de um
café com nuances diferentes, que se destaca pelo sabor
e aroma mais acentuado. Em um estudo, a Associação
Brasileira da Indústria de Café (Abic) concluiu que os
consumidores brasileiros ainda não sabem distinguir o

café arábica do café robusta, ou o que caracteriza um
café gourmet, mas já sabem apontar, relativamente,
um bom café. Um grande avanço, sem dúvida.
Pesquisas apontam ainda que o tamanho da dose
do café também vem aumentando ao longo dos últimos anos. Enquanto aqui, o comum é tomar uma xícara de café, nos Estados Unidos, o normal é um copo.
No entanto, o surgimento de novas cafeterias tem mudado esse conceito e o brasileiro passa a experimentar
o gosto de tomar um café longo. Outra tendência que o
brasileiro está adquirindo também é o paladar para um
café mais suave. Nos Estados Unidos, a bebida é mais
fraca que no Brasil. Na verdade, é o tempo de torra que
interfere no sabor final da bebida: quanto mais torrado,
mais forte é o sabor do café.
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PADARIA INDUSTRIAL

Ivan Vicencio

A panificação está entre os seis maiores
segmentos da indústria no País, com
aproximadamente 36% dos produtos
alimentares e 6% da indústria de
transformação.

SEBRAE LANÇA PROJETO PARA INVESTIR
NA INDÚSTRIA DE ALIMENTAÇÃO
A expectativa é que o projeto possa estruturar a empresa para o novo modelo de consumo on-the-go, que
caracteriza a rapidez em atendimento e serviços.

E

mpresários de panificadoras, confeitarias e indústrias alimentícias participaram do lançamento do
Projeto Indústria da Alimentação, lançado pelo Sebrae de Brasília. A iniciativa tem como objetivo desenvolver a competitividade, sustentabilidade e inovação de empresas do setor. A panificação está entre os seis maiores
segmentos da indústria no País, com aproximadamente
36% dos produtos alimentares e 6% da indústria de transformação, segundo a Associação Brasileira da Indústria da
Panificação e Confeitaria (ABIP).
Com duração de quatro anos, o projeto irá oferecer aos
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participantes palestras, oficinas, seminários, cursos técnicos
e gerenciais, rodadas de negócios, além de acesso a eventos
como o Salão da Alimentação – Alimenta, a Feira Internacional de Panificação (FIPAN) e o Dia Mundial do Pão.
Os empresários também poderão participar da 24ª Expofood, representados por um consultor da instituição. "É uma
chance de participar de um evento de grande porte mesmo
com poucos recursos. Para quem fabrica produtos e quer
buscar compradores fora de Brasília, este é o momento",
avalia Andrea Magalhães, analista da Unidade de Acesso a
Mercados do Sebrae no Distrito Federal.

PADARIA INDUSTRIAL

PERFIL ESTRATÉGICO
Para o gestor do projeto, Thiago Soares, a iniciativa é uma
ótima oportunidade para que as empresas desenvolvam a
gestão dos negócios e desse modo possam ampliar o mercado. "Queremos prepará-las para os grandes eventos que
serão realizados no Brasil e em Brasília nos próximos anos",
explica. As metas são aumentar o tíquete médio em 3%, o
número de clientes em 5%, e o volume físico de vendas também em 5% ao ano. O prazo é até dezembro de 2015.
Paulo Sérgio Dias Lopes, presidente do Sindicato das Indústrias de Alimentação de Brasília (SIAB), acredita que as
ações do projeto irão ampliar a visão de mercado dos participantes. "É preciso conhecer a concorrência, a região e os
clientes para trocar experiências e melhorar os pontos fracos", disse.
O vice-presidente do Instituto Tecnológico da Panifica-

ção e Consultoria (ITPC), Emerson Amaral, também é otimista. "A expectativa é que o projeto possa estruturar a empresa
para o novo modelo de consumo on-the-go, que caracteriza
a rapidez em atendimento e serviços", comenta. Para ele,
essa é uma realidade do mercado e as empresas precisam
se ajustar a ela.
Na palestra “Como Atrair e Ministrar Talentos”, realizada no dia 6 de março, no Sebrae de Brasília, por ocasião do
lançamento do projeto, o consultor e gestor do ITPC, Cláudio
Schneider, encorajou os participantes a inovar na cultura de
suas empresas. "O empreendedor de hoje deve estar focado
em resultados e adotar um perfil estratégico. Não há mais
espaço para a visão de negócios dos anos 80, com perfil operacional", explica. Ao final, Cláudio Faria contou o caso de
sucesso da panificadora Vila dos Pães, da qual é proprietário,
e serviu de inspiração para os presentes.
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DINHEIRO

Jose Luis Navarro

A aposentadoria é uma
conquista que deve ser
feita no cotidiano, pois,
infelizmente, se a pessoa
depender apenas do INSS,
ela terá uma triste surpresa.

A IMPORTÂNCIA DE PREPARAR OS
COLABORADORES PARA APOSENTADORIA
Por Reinaldo Domingos*

Prevenir é sempre melhor do que remediar. É importante mostrar como os colaboradores
podem se planejar para aposentadoria.

U

m problema enfrentado constantemente nas
empresas do País é que os colaboradores, mesmo depois de cumprirem legalmente seus 30 ou
35 anos de trabalho, descobrem, pouco antes de se aposentarem, que precisaram continuar trabalhando para
manter seus atuais padrões de vida, tendo assim que
optar pela queda dos rendimentos ou pela continuidade
no trabalho, perdendo a grande oportunidade de curtir
sua família, seus netos, viajar, entre outros benefícios.
O problema se torna ainda mais grave para empresas
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porque, quando a situação chega a este ponto, a pessoa fica desmotivada, o que leva ao aumento de faltas,
diminuição da produtividade, dentre outros problemas
que têm reflexo direto na rentabilidade das empresas.
Por mais que o profissional seja qualificado e pareça ser
insubstituível, é importante ter em mente que ele tem
sua 'validade' e que essa deve ser respeitada.
É importante mostrar como os colaboradores podem
se planejar para aposentadoria, qual o valor que deve
ter poupado e quanto necessitará de acumular de reser-

DINHEIRO

dade. No entanto, esquecem de um fator fundamental
para o equilíbrio psicológico de seus profissionais: a saúde
financeira. Inegavelmente, ela é essencial para o bem-estar
das famílias e, naturalmente, é um aspecto importante na
produtividade das empresas. Diversos estudos comprovam
tal afirmação.
O professor E. Thomas Garman, da Virginia Tech University, nos Estados Unidos, vem desenvolvendo estudos nesse
sentido e mostrando a importância do equilíbrio financeiro
dos funcionários na produtividade das empresas. Suas pesquisas mostram que empregados com problemas financeiros são os que apresentam maiores índices de faltas e atrasos. Além disso, utilizam seu tempo (e recursos da empresa)
para buscar soluções para os seus problemas de dinheiro.

vas financeiras para que possa gozar de uma aposentadoria sustentável e assim curtir momentos prazer junto
a seus familiares.
A aposentadoria é uma conquista que deve ser feita
no cotidiano, pois, infelizmente, se a pessoa depender
apenas do INSS, ela terá uma triste surpresa, pois, seus
rendimentos cairão drasticamente, e o caminho será
dívidas, mudança do padrão de vida ou continuar forçosamente a trabalhar.
A área de Recursos Humanos é a grande responsável pela mudança dessa realidade nas empresas. Muitas empresas concedem um sem número de benefícios
e auxílios aos seus funcionários, buscando melhorar o
ambiente de trabalho e, por consequência, a produtivi-

Quer creme neutro que possa ser utilizado tanto
em produtos doces e salgados?

GELITA® MULTI 400

E preparar sobremesas sem cozimento
ou forneamento?

GELITA® MULTI 200

A linha Food Innovations da GELITA é uma seleção de gelatinas especiais, que possibilita maior praticidade, aumento
de produtividade e manutenção da qualidade durante armazenamento. Esses são só alguns dos nossos produtos.
Entre em contato e conheça todas as nossas soluções para o mercado Food Service.

Tel.: 55 (11) 2163-8039 | service.sa@gelita.com | www.gelita.com
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DINHEIRO

VEJA ALGUMAS ORIENTAÇÕES PARA AS EMPRESAS
INICIAREM UM PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA

perfis de necessidade da empresa e dos funcionários.

5. Crie campanhas de conscientização e de mudança de
hábitos e costumes em relação à utilização do dinheiro.

1. Programa de educação financeira para empresas não

6. Antes de decidir por um programa de educação finan-

se resume a palestra de finanças pessoais, ou cursos de

ceira, analise toda sua estrutura, como tempo, método,

investimentos;

material de apoio e disponibilidade dos funcionários.

2. Educação Financeira deve ser tratada como responsa-

7. A educação financeira independe do salário do colabo-

bilidade social na empresa, devendo, assim, beneficiar

rador, os problemas podem ocorrer até mesmo nos maio-

funcionários, familiares, comunidade e empresa.

res salários da empresa.

3. Adote critérios e oriente o funcionário antes de disponi-

8. O problema da falta de educação financeira já está in-

bilizar crédito consignado. É importante que o empréstimo

trínseco em nossa sociedade, assim sendo, não é culpa

seja consciente, que realmente vá ajudá-lo a solucionar o

do trabalhador.

problema que o atormenta. Muitas vezes é um alívio ime-

9. A empresa que investe em um programa de educação

diato, mas que em poucos meses se torna um problema

financeira também ganha, visto que seus colaboradores tra-

ainda maior, principalmente porque seus ganhos líquidos

balham com mais prazer, mais tranqüilidade e buscando

mensais serão reduzidos em aproximadamente 30%.

crescimento, pois retomam a consciência de ter objetivos.

4. Procure um programa estruturado de educação finan-

10. Oriente funcionários a combaterem a causa do pro-

ceira, que possa se adequar facilmente aos diferentes

blema financeiro e não apenas os efeitos.

CÍRCULO VICIOSO

ra não se trata de matemática e macro economia, mas de
hábitos e costumes, isto é, mudança de comportamento
de como enxergamos e lidamos com o dinheiro.
Nas empresas em que trabalho, observo depois do
programa um resultado bastante positivo. As pessoas
se mostram mais alegres e com maior qualidade de
vida. Também foi perceptível o maior rendimento, pois,
as pessoas voltaram a ter objetivos bastante claros a serem atingidos.

Os problemas financeiros também são refletidos em furtos
nas empresas, bem como numa maior demanda por adiantamentos e empréstimos. Pior, criam um círculo vicioso, já
que, geralmente, esses funcionários são os que têm menor
participação em programas de aposentadoria, gerando ainda mais estresse com a situação financeira.
Os estudos também mostram que uma espécie de “Programa de Educação Financeira” pode ajudar, e muito. Dados
do National Endowment for Financial Education mostram
que algumas horas de educação financeira podem melhorar
muito os hábitos de consumo e poupança dos trabalhadores.
Com ajuda das áreas de Recursos Humanos e Treinamento é possível tratar o problema de maneira comportamental e combatendo a causa (falta de educação financeira) e não o efeito (falta de dinheiro e dívidas). Educar
financeiramente significa entender que educação financei-
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*REINALDO DOMINGOS é educador financeiro, presidente da
DSOP Educação Financeira e Editora DSOP, autor dos livros Terapia
Financeira, Livre-se das Dívidas, Ter Dinheiro Não Tem Segredo, das
coleções infantis O Menino do Dinheiro e O Menino e o Dinheiro, além
da coleção didática de educação financeira para o Ensino Básico,
adotada em diversas escolas do País.
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StockFree

TRADIÇÃO RENOVADA
Tendência de sofisticação do cardápio e promoções ajudam a transformar as festas juninas num
período de grandes vendas em sua padaria.

T

udo bem, você pode até dizer que as festas juninas de hoje já não são como as de antigamente,
que o funk e o sertanejo, ou mesmo o forró universitários que tocam nas quermesses não têm nada a
ver com Santo Antônio, São João e São Pedro e que as
barraquinhas que vendem muito mais do que quentão,
pipoca e paçoca fazem esses eventos parecerem muito mais com uma Festa das Nações do que com uma
comemoração de origem religiosa, com vários séculos
de tradição. Mas é justamente a tradição que mantém

A tradição das festas juninas já não é a mesma? Não importa:
reinvente!
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Cupcake de pamonha:
um jeito criativo de
repaginar a tradição.
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Una Cucina

vivos os arraiás e as quadrilhas de hoje, que, embora
bastante modificados, continuam por aí com a função
básica – e importantíssima – de alegrar as pessoas.
Quando chega o mês de junho, entram em cena o
chapéu de palha dos sinhôzinhos, as saias rodadas das
sinhazinhas, as fogueiras e a música dos sanfoneiros. Começam as festas juninas, celebradas em todo o País em
homenagem a São João, o santo que batizou Jesus Cristo.
Contudo, o início das comemorações parece mesmo ter
origem antes do começo da era cristã, uma vez que era
no solstício de verão que diversos povos – como celtas,
egípcios, persas e sírios – faziam rituais para promover a
fartura nas colheitas.
No Brasil, a tradição, ao contrário do que se imagina,
não vem do Nordeste, mas dos países católicos da Europa, onde a festa era chamada de “joanina” em referência
ao santo. Com a colonização portuguesa, o costume de
celebrar o São João no mês de junho atravessou o Atlântico e se incorporou à cultura brasileira, agregando várias
influências de todo o mundo.
A influência dos índios na festa brasileira fica evidente nas comidas juninas. No Brasil, comidas típicas como
a mandioca, o jenipapo e doces e pratos feitos à base de
milho passaram a fazer parte das comemorações. Os fogos
de artifício que pipocam nos céus de junho vêm da China.
Aqui, também, outras manifestações folclóricas como o
bumba-meu-boi e o tambor de crioulo se misturam ao universo joanino. As primeiras festas em homenagem a São
João em solo brasileiro foram celebradas pelos padres jesuítas e datam do século 17. Depois, foram agregadas meio
que naturalmente as comemorações de Santo Antônio, o
santo casamenteiro, e de São Pedro, o porteiro do Céu.
Mas as influências não param por aí. A tradicional
dança da quadrilha nasceu na Inglaterra, entre os séculos 12 e 13, e se popularizou no meio da nobreza francesa. A dança, de passos marcados, remonta aos bailes e
festas que agitavam os luxuosos salões dos palácios parisienses. As reverências dos cavalheiros para as damas
e movimentos como o túnel e as trocas de braços são os
mesmos. Com raízes profundas na fé católica, os festejos
juninos, hoje, têm o mesmo formato das famosas quermesses promovidas pelas paróquias, com barraquinhas
de quitutes e brincadeiras, jogos como pescaria e bingos
e, é claro, muita música e dança, que fazem das festas
juninas uma espécie de “Carnaval em junho”.

TENDÊNCIA DE SOFISTICAÇÃO
Mas, como dissemos no início desta reportagem, tudo
evolui e se transforma. E a boa notícia para os panificadores é que além das receitas tradicionais – como arroz
doce, bolo de fubá, doce de abóbora, pamonha de milho –,
existe uma tendência de sofisticação do cardápio junino
que pode ser muito bem aproveitada durante as festas.
Nesse sentido, a dica do banqueteiro José Roberto Moreira do Valle ao Portal Terra é bem bacana: o segredo é
reduzir as porções. “Mesmo com o apelo de São João, esse
recurso deixa as comidas mais modernas e sofisticadas",
diz. E isso pode ser feito facilmente. Ele recomenda aos
internautas comprar pamonha pronta, cortá-la em pedacinhos pequenos e servir com creme de queijo derretido
por cima. Vale desde o tipo brie ao roquefort. “Queijo azul
combina muito com o sabor doce presente no milho e dá
característica de gastronomia de fusão, muito apreciada
pelas pessoas em geral”, explica. A mesma apresentação
pode ser feita com polenta, que também pode ser comprada pronta, e combinada com molho de linguiça ou
carne seca desfiada por cima.
Aproveitando a “onda” da pamonha, que é um dos quitutes que não podem faltar no cardápio junino, a padaria
Benjamin Abrahão – Mundo dos Pães, entretanto, fugiu da
tradição e, no ano passado, lançou um Cupcake de Pamonha. E mais: divulgou a receita para quem quisesse copiar
– basta digitar o nome no Google que ela aparece.
Na mesma linha de repaginar o tradicional, o banqueteiro José Roberto diz que até o milho servido por barraquinhas em praias e cidades pode virar item de coquetel e fazer sucesso: “Basta colocar o milho debulhado em pequenos copinhos e servir com manteiga derretida”, ensina.
Para a sobremesa, a dica é fazer canjica ou curau, como
o alimento é conhecido nas regiões Sul e Sudeste, em copos pequenos e desenformar quando estiverem duros, servindo sobre uma bandeja polvilhada com açúcar e canela.
Que tal, então, não só oferecer pamonha na sua padaria durante o mês de junho, como também disponibilizar
essas sugestões de receitas turbinadas em panfletos ou
na publicação que você distribui na casa, no seu sistema
interno de TV ou mesmo no seu site para os clientes?

E S P E C I A L / F E S TA S J U N I N A S

A ALMA DO NEGÓCIO
Promoções durante o mês das festas juninas costumam dar resultados fantásticos. Só que elas precisam
ser bem feitas, como ensina o Guia do Sebrae-RS. Para
se colher bons resultados, existem vários fatores que
precisam ser pensados, como um preço atrativo, a sinalização no ponto de vendas, a exposição diferenciada
e para reforço, materiais de propaganda e divulgação.
A colocação de um espaço com produtos tradicionais
consumidos na época das festas juninas é uma ótima
opção para aquecer as vendas e divulgar novos produtos na padaria. Rapaduras, cocadas, amendoim torrado,
doce ou salgado, entre outros vão com certeza agradar
sua clientela e aumentar suas vendas. Você pode até
caracterizar sua loja e seus funcionários de acordo com

o tema e criar promoções como a do “Estoure o Balão”,
na qual a partir da compra de um determinado valor,
o cliente ganha o direito de estourar um balão com a
indicação de um brinde dentro, escrito num papelzinho:
pode ser um pé-de-moleque ou uma paçoca, por exemplo. As crianças, principalemnte, vão adorar!
Outra dica bacana é aproveitar o friozinho da estação
para aumentar as vendas durante as comemorações das
festas juninas, adaptando a oferta de produtos com um
mix de produtos diferenciado, que inclui caldos, sopas
quentes, canjica, vinhos e queijos. “Nesse período, é comum o aumento da venda de produtos panificados, pois
as pessoas tendem a consumir mais carboidratos”, explica o coordenador nacional do Propan, Márcio Rodrigues.
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EUROPAIN 2012

EUROPAIN 2012
T. Caron

A vibração das torcidas foi
marca registrada durante os
concursos.

TEMPO DE SE ATUALIZAR
Em sua edição 2012, feira proporciona experiência única aos visitantes.

A

FIPAN esteve mais uma vez presente na Europain,
realizada no Pavilhão Paris Nord Villepinte, em Paris, França, entre os dias 3 e 7 de março. Este ano, a
feira – que é um verdadeiro fórum de inovações, tendências
e cases profissionais da panificação e da indústria de restauração em geral – recebeu mais de 80 mil visitantes de 143
países, que vieram conferir as últimas novidades do setor e
se atualizar de forma intensa e global.
Nesta edição 2012 da Europain, a FIPAN participou em conjunto com empresas brasileiras associadas à ABIEPAN que,
com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEX-Brasil), integram um amplo programa de incentivo às exportações brasileiras.
Além de produtos, a APEX-Brasil apoiou na Europain a
apresentação de um novo projeto que, numa área própria
para esse fim, trouxe pela primeira vez em uma feira internacional um estande no qual o conceito de multiplicidade da padaria brasileira pode ser observado. Por meio dessa iniciativa,
os representantes das empresas ligadas à ABIEPAN tiveram a
possibilidade de interagir além dos fornecedores, com a mais
completa lista de atividades já realizada em um único evento
mundial de panificação e gastronomia.
Durante os cinco dias do evento, ainda aconteceram, simultaneamente, a Copa do Mundo da Panificação, o Mundial
de Artes com Açúcar, a Copa Francesa de Escolas, uma etapa

da Bocuse d’Or France, o Festival de Criatividade Gastronômica e a Copa Europa Seleção da Copa do Mundo de Confeitaria.
Digna de destaque foi, também, a reunião em paralelo à Europain da União Internacional de Panificação e Confeitaria (UIB),
a entidade mundial do setor e da qual o Brasil, representado
pelo presidente das entidades de São Paulo, Antero Pereira, é
membro atuante há vários anos. (Confira a reportagem sobre
ela na seção PAINEL DE NOTÍCIAS desta edição da IP&C).

ATMOSFERA GLOBALIZADA
Dada à profusão de atividades, é praticamente impossível ao
visitante da Europain participar de todos esses eventos. Entretanto, uma das sensações mais agradáveis que se tem ao participar da feira é mergulhar na atmosfera de globalização que
ela proporciona, uma dinâmica que se observa de maneira
cristalina, por exemplo, através do envolvimento e a vibração

A panificação brasileira também fez sucesso na Europain 2012
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O pão, em suas mais diversas manifestações ao redor do mundo.

Tendências: pães livres de aditivos, com menos sal e contendo prebióticos.

das torcidas dos concursos. Vindas dos mais diversos locais
do mundo, elas se apresentam em blocos caracterizados pelas cores e bandeiras de cada nação, para incentivar os seus
competidores e respeitosamente, absorver e aplaudir o que os
demais concorrentes apresentam nesses torneios.
Ultrapassando o conceito de feira, outro evento que veio se
consolidando ao longo de várias edições é o espaço intitulado
SuccessFood, que reforça a Europain e integra a este tradicional
evento outras áreas da gastronomia, principalmente com foco

nos restaurantes. Nele, inúmeros conceitos da panificação e
gastronomia são apreciados, desde a valorização dos espaços comerciais, à descrição de modelos de negócios e o benchmarking,
amplamente disponíveis nas ações desenvolvidas por toda a feira, para aqueles que querem evoluir em suas atividades.
Somando-se a isso a enorme gama de lançamentos em máquinas, equipamentos, produtos e matérias-primas disponibilizados pelos quase 800 expositores da feira, pode-se dizer que a
Europain é uma feira imperdível para quem quer se atualizar.
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GOURMET/IDPC

SIM, VARIAR É POSSÍVEL!
Em junho, Santo Antônio, São João e São Pedro dão uma força para sua padaria diversificar o cardápio
e oferecer aos seus clientes muito mais do que bolos de milho e doces típicos da época. Não acredita?
Então confira estas receitas diferentes idealizadas com exclusividade pelo IDPC para as Festas Juninas.

BOMBOM DE CHÁ VERDE
RENDIMENTO: 35 UNIDADES DE 18G
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)

RECHEIO
Chocolate branco
100
52,6
Creme de leite fresco
Água
15,7
Matchá (Chá verde solúvel) 5,2
7,3
Manteiga de cacau
6,3
Glucose
13,6
Saque
COBERTURA
Chocolate meio amargo
105,3
Manteiga de cacau
35,8
Corante para chocolate
verde
1,6
TOTAL
Percentual baseado em chocolate branco

190
100
30
10
14
12
26
200
68
3
653g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Recheio: Diluir o matchá na água.
3. Aquecer o creme de leite fresco e glucose.
4. Picar e derreter o chocolate branco e manteiga de cacau.
5. Misturar no creme de leite fresco quente e incorporar o matchá diluído.
6. Deixar esfriar completamente e adicionar por último o saque.
7. Gelar e aplicar.
8. Cobertura: Derreter a manteiga de cacau e tingir com o corante. Fazer decoração na forma a ser utilizada.
9. Modelar as casquinhas na forma decorada e rechear com a ganache de matchá.
10. Finalizar a montagem e deixar na geladeira até a forma ficar opaca indicando
o momento de retirar os bombons da forminha.

Informação Nutricional (Porção de 36g ou 2 unidades)
Quantidade por porção
Valor Calórico 171 kcal = 718 kJ
Carboidratos 14.2 g
Proteínas 1.2 g
Gorduras Totais 12.8 g
Gorduras saturadas 7.6 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar 0.6 g
Sódio 13.3 mg
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9%
5%
2%
23%
35%
VD não
estabelecido
2%
1%
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(*)% 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.

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

GOURMET/IDPC

TORTA QUENTÃO
RENDIMENTO: 1 UNIDADE DE 1040G (12 FATIAS DE 92G)
Ingredientes

PROCESSO DE FABRICAÇÃO

Porcent. (%) Quant. (g)

BAVAROISE DE GENGIBRE
Creme de leite fresco
Leite
Açúcar refinado
Gemas
Gengibre ralado
Gelatina em pó sem sabor
GELATINA DE CACHAÇA
Cachaça
Açúcar refinado
Gelatina em pó sem sabor
FAROFA DE ESPECIARIAS
Farinha de trigo
Açúcar refinado
Manteiga sem sal
Canela em pó
Cravo em pó
MONTAGEM
Pão de ló de canela
TOTAL

100
71,4
40
45
7,14
2,8

280
200
112
126
20
8

100
17,5
2

600
105
12

100
44,8
82,7
3
3

58
26
48
2
2
1 unidade
1599

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Gelatina de cachaça: Hidratar a gelatina e reservar. Misturar a cachaça e o açúcar e
levar ao fogo. Depois de aquecer a cachaça irá pegar fogo então ter muita precaução nesse
momento. Deixar evaporar todo o álcool até o fogo cessar.
3. Retirar do fogo, deixar amornar e adicionar a gelatina hidratada.
4. Forrar um aro de 15cm com papel filme e despejar a gelatina. Congelar.
5. Bavaroise: Hidratar a gelatina e reservar. Misturar o leite, açúcar, gemas e gengibre para
fazer o creme inglês.Tomar muito cuidado para não ultrapassar 85ºC ao contrário o creme irá
talhar. Se desejar execute o cozimento em banho-maria.
6. Retirar do fogo quando atingir o ponto correto e adicionar a gelatina hidratada. Misturar até
dissolver por completo.
7. Esperar esfriar e adicionar o creme de leite fresco batido em ponto de chantilly mole.
Utilizar na montagem.
8. Montagem: Colocar em um aro de 20cm um disco de pão do ló no fundo. Adicionar um
pouco da bavaroise até a metade da altura do aro.
9. Colocar um segundo disco de pão de ló de 15 cm de diâmetro e posicionar a gelatina de
cachaça sobre o mesmo.
10. Cobrir com o restante da bavaroise até cobrir completamente a gelatina e fechar o aro.
11. Gelar por 5h horas ou 2 horas no congelador.
12. Farofa: Misturar a farinha, especiarias e açúcar. Adicionar a manteiga gelada cortada em
cubos e misturar com a ponta dos dedos sem sovar até obter uma massa.
13. Espalhar em uma assadeira com papel manteiga e assar a 180º C por 20 minutos aproximadamente.
14. Deixar esfriar e esfarelar a massa. Aplicar na lateral da torta como decoração.

Informação Nutricional (Porção de 92g ou 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 354 kcal = 1487 kJ
Carboidratos 25.4 g
Proteínas 4.6 g
Gorduras Totais 13.7 g
Gorduras saturadas 7.7 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar
Menor ou igual a 0,5 g
Sódio 32.3 mg

%VD(*)
18%
8%
6%
25%
35%
(*)% Valores Diários de referência com base
VD não
em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ.
estabelecido Seus valores diários podem ser maiores ou
menores dependendo de suas necessidades
0%
energéticas.
1%

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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LANCHE CAIPIRA
RENDIMENTO: 120 UNIDADES DE 45 G
MASSA DE BATATA DOCE
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de Trigo
100
2000
Batata Doce Cozida
50
1000
14
280
Ovos
Água
13
260
Açúcar refinado
10
200
7
140
Margarina uso geral
Leite em pó
1
20
Sal
1,5
30
Melhorador
1
20
30
Fermento Biol.Inst. Seco 1,5
Percentual baseado
na farinha
Peso Total: 3.980 g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Massa

RECHEIO DE CARNE LOUCA

1. Pesar todos os ingredientes da massa.
2. Cozinhar a batata doce no vapor por aproximadamente 15 minutos.
3. Amassar a batata doce ainda quente e reservar.
4. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Adicionar a água aos poucos.
7. Mistura por mais 5 minutos na velocidade lenta (1).
8. Mistura por 8 minutos na velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.
9. Dividir a massa em partes de 1000g para formar pães com 33g de massa.
10. Bolear.
10. Descansar por 30 minutos.
11. Modelar no formato bisnaga.
12. Fermentar por aproximadamente 100 minutos em estufa controlada a 32ºC e umidade de 85%.
13. Assar em forno de lastro a temperatura 200ºC por aproximadamente 20 minutos.
14. Resfriar e rechear.

Ingredientes
Carne cozida
Cebola à Juliana
Alho picado
Sal
Molho de Tomate
Manteiga sem sal
Tempero baiano
Percentual baseado
na carne

Porcent. (%) Quant. (g)
100
1000
50
500
2
20
2
20
10
100
10
100
2
20
Peso Total: 1.760g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Recheio
1. Cozinhar a carne por 40 minutos na panela de pressão.
2. Desfiar a carne e reservar.
3. Pesar os outros ingredientes do recheio.
4. Refogar a cebola e alho na manteiga.
5. Adicionar a carne, o tempero baiano e molho e deixar apurar.
6. Depois de apurado, reservar para utilizar como recheio.

Informação Nutricional (Porção de 45g ou 1 unidade)
Quantidade por porção
Valor Calórico 120 kcal = 504 kJ
Carboidratos 17 g
Proteínas 3.8 g
Gorduras Totais 4 g
Gorduras saturadas 1.5 g
Gorduras trans
Menor ou igual a 0,2 g
Fibra alimentar 0.9 g
Sódio 182 mg
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%VD(*)
6%
6%
5%
7%
7%
VD não
estabelecido
4%
8%
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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.

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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FOCCACIA DE CHIA
RENDIMENTO: 96 UNIDADES DE 16 G
Ingredientes
MASSA
Farinha de Trigo
Farinha de Trigo Integral
Azeite
Água
Açúcar refinado
Semente de Chia
Sal
Fermento Biol. inst. Seco
COBERTURA
Azeite
Alecrim
Sal Grosso

Porcent. (%) Quant. (g)
75
25
10
±60
3,0
10
1,5
1,5

750
250
100
±600
30
100
15
15

5
1
1,5

50
10
15

Peso Total: 1.935 g

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Massa: Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Misturar por mais 5 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 7 minutos na velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.
7. Dividir a massa em 2 partes e bolear. Descansar por 15 minutos.
8. Espalhar a massa em assadeira untada (40X60cm) com azeite e deixar fermentar por aproximadamente 120 minutos a temperatura ambiente.
9. Pressionar a massa, na metade da fermentação, afundando os dedos (fazendo “buracos“) na massa.
10. Aproximadamente 10 minutos antes do término da fermentação deve-se furar novamente a
massa como no item anterior e aplicar a cobertura.
11. Cobertura: Regar com o azeite e salpicar o alecrim e o sal grosso por cima da massa.
12. Assar em forno de Lastro a temperatura de 180 º C por aproximadamente 15 minutos.

Informação Nutricional (Porção de 50g ou 3 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 149 kcal = 626 kJ
Carboidratos 23.2 g
Proteínas 3.5 g
Gorduras Totais 4.8 g
Gorduras saturadas 0.7 g
Gorduras trans
Menor ou igual a 0,2 g
Fibra alimentar 1.7 g
Sódio 354 mg

%VD(*)
7%
8%
5%
9%
3%
VD não
estabelecido
7%
15%

(*)% 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.

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

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC - Equipe Técnica do IDPC:
Rodrigo Sant’Anna Lopes Chaluppe – Gerente Técnico Executivo /
Engenheiro de Alimentos; Alessandra Pagiato – Nutricionista; Fabiano
Duarte, José de Oliveira e Ricardo Aranda – Demonstradores Técnicos;
e Rodrigo Torres – Demonstrador Técnico Nível 1. Fotos: Cláudio Lira.
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C O N F E I TA R I A / T E N D Ê N C I A S

Alex Ado

Os produtos de confeitaria aumentam o
valor do tíquete médio da padaria e, por
consequência, o do faturamento também.

CONFEITARIA PODE AUMENTAR O
FATURAMENTO DE SUA PADARIA
Por Maria Regina Diniz de Oliveira*

O preço por quilo do produto confeitado é, em média, 50% maior do que o dos itens
panificados, o que gera impactos positivos sobre o resultado das vendas.

A

composição do faturamento de uma padaria
comum apresenta os panificados como líderes, com 60% do faturamento da produção.
Entretanto, para aquelas que investem no setor de
confeitados essa realidade é bem diferente. Como o
valor pago pelo quilo do produto de confeitaria é muito maior (alto valor agregado), isso reflete na elevação
do tíquete médio, no aumento do faturamento da empresa e também na lucratividade por funcionário.
Mas como acontece? Para entender o processo é preciso saber primeiro como é calculado o preço de um produto de confeitaria.
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FIXANDO O PREÇO
Para criarmos os preços de produtos de produção própria é
necessário que avaliemos sua margem de contribuição, a
participação nas vendas, os custos variáveis, custo fixo, despesas comerciais. No caso da confeitaria, existem outras variáveis necessárias para a realização desse cálculo. É preciso
avaliar a produtividade, pois o custo/hora do funcionário de
confeitaria é maior, tendo em vista que ele produz poucos
quilos de produto quando comparado com um padeiro. Assim, o custo fixo por quilo fabricado é maior. Outro ponto
importante a ser observado é o valor agregado do produto,
considerando todas as matérias-primas de qualidade que

C O N F E I TA R I A / T E N D Ê N C I A S

são utilizadas, embalagens diferenciadas (sofisticadas ou
não), entre outros valores que a confeitaria agrega.
Assim, alguns produtos de confeitaria cujo quilo é vendido até o valor de R$ 10,00 tem o seu mark-up girando em
torno de 250% do valor da matéria-prima utilizada, sem
contabilizar seus custos indiretos. Lembrando que markup é o percentual sobre o valor do produto adquirido (prédeterminado para cada um) levando em consideração sua
rotatividade, as perdas e o preço de venda.
Ou seja: o custo por quilo de produto confeitado é,
em média, 50% acima do custo do quilo de panificados,
pois a variedade de matérias-primas é maior e assim se
gasta mais tempo na produção.

IMPACTO SOBRE O FATURAMENTO

pacto positivo no faturamento, já que o valor pago pelo
quilo do produto é maior. Investindo em confeitaria, estimulando as vendas e incentivando o consumo de confeitados é possível elevar o tíquete médio – o consumidor
passa a gastar mais na padaria e, consequentemente, o
faturamento aumenta.
Num estudo feito pelo Sebrae Nacional em cinco padarias que investem em confeitaria, notou-se que a menor contribuição dos produtos confeitados chega a 23% e a
maior a 38%, enquanto panificados variam de 20% a 45%.
Isso significa o crescimento de vendas de produtos com
alto valor agregado e faturamento maior da padaria, e aumento do lucro bruto por funcionário da indústria.
*MARIA REGINA DINIZ DE OLIVEIRA é técnica do Sebrae Nacional.

Podemos afirmar que a confeitaria apresenta grande im-
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MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

Cláudio Lira

Além de influenciar
a decisão de
compra de quem vai
adquirir o forno, o
programa tem como
objetivo estimular o
desenvolvimento de
equipamentos mais
eficientes.

INMETRO PUBLICA CONSULTA PÚBLICA
PARA OS FORNOS ELÉTRICOS COMERCIAIS
Regulamento contempla aspectos de segurança e eficiência energética.
exemplo do que já ocorre com refrigeradores,
condicionadores de ar, veículos e até edifícios, o
Inmetro vai estender o uso da Etiqueta Nacional
de Conservação de Energia para informar o consumo e
a eficiência energética dos fornos elétricos comerciais,
com objetivo de prevenir acidentes e estimular o setor
industrial a produzir equipamentos de padaria mais
eficientes. As propostas foram publicadas no dia 11 de
janeiro, no Diário Oficial da União e ficarão em consulta pública por 60 dias, encerrando-se o prazo em 12 de
março de 2012. Os equipamentos, presentes em 80% das
quase 63 mil padarias que existem no país, são responsáveis por cerca de 15% dos custos de manutenção dos
estabelecimentos que, em sua maioria (cerca de 96%),
são pequenas empresas.
A criação de um programa de etiquetagem de fornos
elétricos de padaria foi apresentada pelo SEBRAE, em conjunto com a Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos para Panificação, Biscoitos e Massas Alimentícias
(ABIEPAN) e a Associação Brasileira da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), que realizou uma pesquisa
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na qual ficou constatada que o consumo energético de
estabelecimentos como as padarias tornou-se uma das
principais preocupações do panificador, devido ao grande custo que representa no estabelecimento. A pesquisa
mostrou que na composição de todos os gastos, a energia
elétrica corresponde, em média, a 30% desse total, tendo
como grande vilão o forno elétrico. O programa tem caráter estratégico para o setor panificador, tendo em vista
que fornos mais eficientes podem representar até 30% a
menos de consumo de energia elétrica.
A pesquisa indica que o gasto médio de uma padaria
de pequeno, médio e grande portes, por exemplo, é de R$
2.038,10, R$ 6.147,00 e R$ 10.000,00 por mês. Extrapolando os valores médios de consumo energéticos para todas
as padarias do país, o estudo chegou a um valor de 5,28
bilhões KW / ano, considerando o mapeamento de 53 mil
padarias, feito anteriormente pela instituição. Em mapeamento posterior, a ABIP levantou o número de 63 mil
padarias, o que elevaria ainda mais a estimativa total do
consumo energético das padarias. Na mesma pesquisa,
levantou-se também que cerca de 75 % das padarias uti-

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS

lizam fornos elétricos. “Com esses números, acreditamos
que a economia de energia conseguida pelo novo programa pode beneficiar não apenas os empresários, mas
principalmente o bolso dos consumidores, já que o custo
de fabricação dos pães pode ser bastante reduzido”, afirma Marcos Borges, coordenador do Programa Brasileiro
de Etiquetagem do Inmetro.

IDADE AVANÇADA, MENOS EFICIÊNCIA
Segundo estatísticas do mercado, 23,48% dos fornos elétrico têm menos que dois anos; 30,36% possuem entre três a
cinco anos; 28,01% possuem de seis a dez anos; e 18,15%
possuem mais de dez anos. A partir desses dados, concluise que 76,52% têm mais de três anos, e 46,16% mais de seis
anos, o que implica custos adicionais, uma vez os fornos

mais antigos tendem a consumir mais energia.
Além de influenciar a decisão de compra de quem vai
adquirir o forno – neste caso, o empresário panificador –, o
programa tem como objetivo estimular o desenvolvimento
de equipamentos mais eficientes. É uma corrida pelo melhor produto. Isso deverá incentivar a substituição gradual dos equipamentos mais antigos, afinal, 70% dos fornos
elétricos hoje em operação tem mais de oito anos de uso.
E idade avançada, nesse caso, significa menos eficiência.
Serão avaliados também os seguintes requisitos de segurança: limite de temperaturas máximas do aparelho e do
ambiente; simulação de uso para avaliar se desgastes comprometem a segurança; possibilidade de acesso às partes
perigosas; riscos de incêndio e danos mecânicos durante o
funcionamento; e proteção contra choque elétrico.
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Ry Young

Todo panificador deve manter sua equipe
orientada sobre a higiene das hortícolas,
para que seu estabelecimento atenda as
exigências da legislação e garanta a saúde
dos consumidores.

A IMPORTÂNCIA DA HIGIENIZAÇÃO
DAS HORTIFRUTÍCOLAS
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sia Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Os estudos apontam a importância em treinar e capacitar os funcionários do comércio
varejista a dar a devida atenção à higiene das verduras e frutas, uma vez que estes podem causar intoxicação alimentar ao consumidor.
consumo de verduras cruas constitui importante
meio de transmissão de doenças infecciosas e parasitárias, em função da frequente prática de irrigação de hortas com água contaminada por matéria fecal ou
mesmo adubadas com dejetos humanos. As normas que es-

O
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tabelecem as chamadas Boas Práticas de Fabricação envolvem
requisitos fundamentais, que vão desde as instalações, passando por rigorosas regras de higiene pessoal e limpeza do local
de trabalho (tais como lavagem correta e freqüente das mãos,
utilização adequada dos uniformes, disposição correta de todo

NUTRIÇÃO

o material utilizado nos banheiros e o uso de sanitizantes) até
a descrição, por escrito, dos procedimentos envolvidos no processamento do produto.
Pela sua elevada prevalência e pela diversidade de manifestações clínicas, as parasitoses intestinais representam
um problema de grande importância em Saúde Pública (Roitt,
1997). Vários estudos têm sugerido a possibilidade da ocorrência de transmissão de enteroparasitas ao homem por
meio de frutas e verduras consumidas cruas provenientes de
áreas cultivadas e contaminadas por dejetos fecais (Guilherme et. al.,1999; Slifko et. al., 2000; Coelho et. al., 2001).
Assim, na transmissão de enteroparasitas destacam-se as
verduras e os alimentos mal lavados, a manipulação de alimentos em condições precárias de higiene, as moscas, o solo,
a veiculação hídrica e, principalmente, as mãos e depósitos
subungueais (embaixo das unhas) em manipuladores com

maus hábitos higiênicos (Sobrinho, et. al., 1995; Slifko, et. al.,
2000; Simões et. al., 2001).
Estudos apontam a ocorrência de enteroparasitas em vendedores de alimentos, mostrando a importância de se implementarem medidas para minimizar a transmissão desses organismos (Faye et. al., 1999). Dessa forma, os enteroparasitas
são transmitidos em sua maior parte pela água e alimentos
contaminados, sendo importante avaliar os hábitos higiênicos, bem como se realizarem constantes inquéritos parasitológicos na população.

PROTOCOLO DE HIGIENIZAÇÃO
Os estudos apontam a importância em treinar e capacitar os
funcionários do comércio varejista a dar a devida atenção à
higiene das hortícolas (verduras e frutas), uma vez que estes
podem causar intoxicação alimentar ao consumidor. Portan-
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to, todo estabelecimento que comercializa alimentos tem
que ter o hábito de higienizá-los corretamente com produtos específicos para esse fim, atendendo, assim, questões de
Saúde Publica e cumprindo com as questões estabelecidas na
Portaria 2619/2011 SMS – Secretaria Municipal da Saúde.
Segue abaixo os itens relacionados ao assunto abordado:

7. PRÉ-PREPARO, PREPARO E ACONDICIONAMENTO
7.1. A configuração das áreas de pré-preparo, preparo, porcionamento e acondicionamento dos alimentos deve possuir
fluxo linear, sem cruzamento de atividades entre as várias
categorias e níveis de preparo dos alimentos, de forma a evitar a contaminação cruzada.

7.1.1. A separação adequada das atividades deve estar
garantida por meios físicos ou outras medidas efetivas
que permitam evitar a contaminação cruzada.

7.2. É vedado o pré-preparo e o preparo de alimentos nas
áreas externas dos estabelecimentos.

7.3. As áreas destinadas à seleção e lavagem de vegetais,
manipulação de ovos, pescados, carnes e seus derivados
crus devem ser separadas das demais por meios físicos ou
por outros meios eficazes de forma a evitar a contaminação
cruzada.

térias-primas e ingredientes, com prazos de validade vencidos ou mantidos fora das temperaturas recomendadas pelo
fabricante ou por este regulamento.

7.5. É proibido manter a disposição e utilizar alimentos com
embalagens não íntegras, violadas, amassadas, enferrujadas,
estufadas e sem identificação de procedência.
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tar limpas antes de serem abertas. Para remoção de sujidades, deve ser utilizada água corrente e potável.

7.7. Todos os equipamentos e utensílios que entrarem em
contato com material potencialmente contaminado devem
ser higienizados antes do contato com as matérias-primas ou
com o produto acabado.

7.8. A manipulação dos alimentos prontos para o consumo
que sofreram tratamento térmico ou que não serão submetidos a tratamento térmico, bem como a de frutas, verduras
e legumes já higienizados, deve ser realizada com o uso de
utensílios previamente higienizados ou com luvas descartáveis, utilizados de forma a evitar a contaminação cruzada.

7.9. A higienização de frutas, verduras, legumes e demais
vegetais utilizados na confecção de preparações culinárias e
bebidas deve contemplar as seguintes etapas:

I. Seleção para retirada de partes e unidades deterioradas.
II. Seleção para retirada de unidades brotadas, de sujidades, pragas e vetores.

III. Lavagem cuidadosa efetuada em água corrente e potável: folha por folha, legume por legume, cacho por cacho,
fruta por fruta.

IV. Desinfecção realizada conforme a recomendação do
fabricante do produto saneante utilizado.

7.4. É proibido manter a disposição e utilizar alimentos, ma-
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7.6. As embalagens impermeáveis dos alimentos devem es-
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V. Enxágue efetuado de forma cuidadosa em água corrente e potável ou conforme a recomendação do fabricante.

7.10. Para higienização de vegetais os estabelecimentos devem possuir utensílios, equipamentos ou cubas de material
não contaminante, próprios para este fim, resistentes à corrosão, de tamanho que permita a imersão completa daqueles,
e em número suficiente de acordo com as quantidades de alimentos manipulados e os procedimentos utilizados.

NUTRIÇÃO

*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).

7.11. Os produtos utilizados na lavagem e desinfecção de
vegetais devem apresentar, na rotulagem, indicação de uso
para esse fim, estar devidamente regularizados na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e serem utilizados
até a data de validade. As diluições dos produtos, o tempo de
contato e as demais instruções para uso devem atender as
orientações dos fabricantes.
Portanto, para que seu estabelecimento consiga atender
as exigências determinadas pela legislação acima citada e,
ainda, garantir a saúde de seus consumidores, será necessário manter sua equipe orientada e treinada por profissionais
capacitados e com conhecimento técnico, sendo o nutricionista um dos que desenvolve essa função.
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CONEXÃO UIB

O QUE ACONTECEU E O QUE VEM POR AÍ
Muitas novidades da Union Internationale de la Boulangerie et de la Boulangerie-pâtisserie
(UIB) chegam como pães quentes e fresquinhos ao Sindipan/Aipan-SP. Confira algumas delas
e fique por dentro do que acontece na panificação na Europa e na América Latina!
IRLANDA DE VOLTA À UIB
Photo@NerdGodPhotography.com

A UIB está muito feliz com a decisão da federação irlandesa
de voltar a ser um membro ativo da entidade a partir do
ano de 2012. Como primeira atividade oficial desse retorno,
nos dias 30 e 31 de janeiro de 2012, Peter Becker, presidente
e secretário-geral da UIB, se reuniu em Dublin com o Comitê Executivo da Flour Confectionery and Bakers Association (FCBA), a Associação dos Panificadores e Confeiteiros
da Irlanda, para discutir em profundidade temas atuais da
panificação mundial, entre eles o teor de sal no pão. Do encontro, participaram também os membros da Diretoria da
entidade Christian Vabret, da França, e Andrzej Szydlowski
e Henryk Piesiewic, da Polônia. Os participantes tiveram,
ainda, a oportunidade de visitar a padaria McCloskey, em
Drogheda, perto da capital irlandesa.

A UIB comemora a volta da associação de
padarias irlandesas à entidade.

REUNIÃO DA UIB NO MÉXICO, EM AGOSTO

MEXIPAN

Encontro marcado entre panificadores de
todo o mundo na MEXIPAN.

Em agosto de 2012, entre os dias 22 e 25, os membros do
Presidium da UIB irão se reunir na feira MEXIPAN. A princípio, a ideia era de aproveitar a ocasião também para realizar
alguns encontros das Comissões de Trabalho da entidade na
feira, porém, em função do intenso calendário de reuniões
programado pela UIB para este ano de 2012, o encontro no
México se limitará às discussões relacionadas ao Presidium.
Sem dúvida, será uma oportunidade imperdível de encontro
entre os representantes dos mais diversos países que virão
para participar da MEXIPAN. Aliás, a UIB convidou todos os
delegados da CIPAN interessados em conhecer o funcionamento das comissões da UIB a participar das reuniões abertas que também serão promovidas durante aquele período.

CONGRESSO DA UIB E IBA 2012
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Seguem a todo vapor os preparativos para o Congresso da
UIB, a ser realizado em Munique, na Alemanha, entre os
próximos dias 15 e 18 de setembro. O programa preliminar
das reuniões e evento já está disponível na internet, na página da entidade (www.uibaker.org). E, entre os eventos especiais previstos para o encontro está o IBA SUMMIT. Trata-se de um fórum de alto nível para tomadores de decisão
de todas as partes do mundo, no qual se abordarão temaschave da atualidade para o setor. O IBA SUMMIT é uma iniciativa da Associação Central dos Panificadores Alemães
(Zentralver-band des DeutschenBäckerhandwerks e.V.), e
acontece um dia antes do início da IBA, em 15 de setembro.

Feira na Alemanha apresentará novidades e ensejará
extensa programação da UIB.

CONEXÃO UIB

O PÃO CONTRA A FOME NO MUNDO

StockFree

Pelo quinto ano consecutivo, os panificadores da Suíça participam da campanha “Bread to Share” (Pão para Compartilhar), uma ação para contribuir na luta contra a fome no
mundo, realizada entre os dias 22 de fevereiro e 8 de abril. Ao
longo dos últimos anos, mais de 300 padarias e 580 pontos
de venda aderiram à “Bread to Share” naquele país. Por cada
um dos pequenos pães decorados com bandeiras e elaborados para a campanha, os panificadores suíços depositam
50 centavos de euro para o programa de assistência contra
a fome. A receita do pão é opcional, podendo ser até de um
produto já existente. Mas, o importante é que ele seja facilmente divisível em quatro ou mais partes. “Esse projeto teve
muito impacto na Suíça. Ele abre discussões importantes em
torno do tema da fome e promove o diálogo e um sentido
de alerta entre os moradores tanto das grandes quanto das

pequenas cidades”, afirma Antonio Hautle, diretor do programa. “E é bom salientar que é esse tipo de iniciativa que
distingue uma padaria ou uma pequena confeitaria dos impessoais supermercados”, complementa.

Cerca de 900 padarias e PDVs já aderiram
à “Bread to Share” na Suíça.
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Se sua padaria é daquelas que está
sempre forneando o pão francês fora de
hora, é preciso colocar um ponto final
nisso. Ou acabará perdendo a clientela.

TEMPO DE FERMENTAÇÃO PODE
DETERMINAR SUCESSO DE UMA PADARIA
Cálculo correto propicia pontualidade no fornecimento de pão francês aos clientes.

P
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ão quentinho na hora certa é um dos atrativos
que conquista clientes de todas as idades. Algumas fornadas, no entanto, não saem como o
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esperado, tendo o padeiro que antecipar ou atrasar
a fermentação. Uma padaria que constantemente
passa por essa situação pode perder clientes, além
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menor o tempo de fermentação, e vice-versa. A
quantidade de fermento varia conforme a receita,
porém o ideal a ser utilizado na fabricação do pão
francês deve ficar entre 1% e 5% em relação ao
total de farinha.
Se sua padaria é daquelas que nunca tem uma
produção ordenada, tranquila, está sempre forneando o pão fora de hora (antecipando ou atrasando a fermentação), é preciso colocar um ponto
final nisso, ou acabará perdendo a clientela. Em
tais condições, o pão tem grandes chances de sair
defeituoso, sem qualidade ou ainda fora do horário previsto. Para sair dessa situação, a solução

PROJETO A

de ter prejuízo na produção.
Uma boa forma de solucionar esse entrave é
ajustar o tempo de fermentação ao tempo disponível à produção. Por meio do cálculo de fermentação, o padeiro pode corrigir tecnicamente
o tempo de fermentação para que o pão saia no
horário programado, garantindo que as oscilações de tempo para o início do forneamento não
ultrapassem 15 minutos, a mais ou a menos, do
horário programado.
Pela regra da fermentação, a quantidade de
fermento é inversamente proporcional ao tempo
de fermentação. Ou seja, quanto mais fermento,

Aqui está a melhor
forma para assar pão
Bandeja com microfuro
Informações importantes e úteis
tO microfuro será aplicado em toda linha de
bandejas onduladas.
t0WFSEBEFJSPNJDSPGVSPÏEF NN
t&NQSFTBDFSUJöDBEB*40FNQFSGVSBÎÍP
Detalhe do microfuro

Vantagens
t.BJTSBQJEF[OPDP[JNFOUPDPOHFMBNFOUPEFWJEPBNBJPSÈSFBBCFSUB
t&DPOPNJBEFFOFSHJB
tNFOPTVUJMJ[BÎÍPEFØMFPPVEFTNPMEBOUF
t.BTTBOÍPQBTTBQFMPTGVSPT OÍPDBVTBPFGFJUPiSFCJUFw
t.FMIPSBQSFTFOUBÎÍPEPQSPEVUP QPJTOÍPEFJYBSFTÓEVPFNBSDBOBCBTFEPQÍP
t-JNQF[BFIJHJFOJ[BÎÍP

Perlima Metais
Perfurados Ltda.

3VB$BSMPT(PNFT ]$FOUSP]$PSEFJSØQPMJT41
5FM   7FOEBT'ÈCSJDBQBOJöDBDBP!QFSMJNBDPNCS
5FM   %JTUSJCVJÎÍP3FWFOEFEPSEJTUSJCVJDBP!QFSMJNBDPNCS
'BY   

7JTJUFOPTTBQÈHJOBXXXQFSMJNBDPNCS

Anuncio 21x14 Bandeja com microfuro ai 1

1BSBNBJTJOGPSNBÎÜFTTPCSFFTUFTQSPEVUPT 
entre em contato com o nosso departamento
comercial.
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pode estar no ajuste do tempo de fermentação ao
tempo disponível à produção, por meio do cálculo
de fermentação.

a ser utilizada no fabrico do pão francês deve variar

CÁLCULO DE FERMENTAÇÃO
O cálculo de fermentação possibilita ao padeiro
corrigir tecnicamente o tempo de fermentação
para que o pão saia no horário programado. Com
a sua utilização é possível garantir que as oscilações de tempo para o início do forneamento não
ultrapassem 15 minutos (a mais ou a menos) do
horário esperado.
Usando o cálculo de fermentação, o padeiro não precisa alterar o horário em que começa
a fazer a massa, pois pode gerenciar o tempo de
fermentação em armário. Entretanto, ele tem um
limite para alterar o tempo de fermentação que
vai de 1 hora, no mínimo, a 3h30min, no máximo.
Isso implica que o cálculo não poderá ser usado
se for constatado que a fermentação ocorrerá, por
exemplo, em 50 minutos ou em 3h40. O tempo inferior a 1 hora ou superior a 3h30 pode provocar
uma fermentação escassa ou excessiva e assim
alterar a qualidade do pão. Nesse caso, não se
deve fazer uso do cálculo de fermentação, e sim,
alterar o horário inicial de fabricação do pão.

COMO FAZER O CÁLCULO
Para que entenda melhor, vamos utilizar uma
base de cálculo aleatória para servir de referência aos exemplos a seguir, que tem como base de
cálculo 3% de fermento fresco sobre a quantidade
de farinha resultará em cerca de 90 minutos de
fermentação em armário.

REGRA DA FERMENTAÇÃO
Existe uma regra para a fermentação: a quantidade
de fermento é inversamente proporcional ao tempo de fermentação. Ou seja, quanto mais fermento, menor o tempo de fermentação, e vice-versa.
Em função disso, é possível controlar o tempo
que será gasto na fermentação e, consequentemente, na elaboração do pão.
Sabemos que a quantidade de fermento varia conforme a receita, mas a prática tem ensinado que o ideal
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entre 1% e 5% em relação ao total de farinha; sendo que
a porção aconselhável é de 3%.

EXEMPLO 1
Se a padaria deseja que a fermentação ocorra
em 60 minutos, vai precisar, então, aumentar a
quantidade de fermento. Lembre-se da regrinha
de que a quantidade de fermento é inversamente proporcional ao tempo de fermentação. Para
descobrir qual a quantidade correta, devemos
fazer o seguinte cálculo:
A. Utilize a base de cálculo, multiplicando 3% por 90’.
Desconsidere os sinais (% e ‘). O resultado será 270:
3 X 90 = 270.
B. Em seguida, divida o resultado encontrado
(270) pelo tempo que deseja (60): 270 ÷ 60 = 4,5.
Basta acrescentar o sinal de porcentagem ao
resultado (4,5%) e você terá a quantidade de fermento a ser colocada na massa, para que tenha
um período de 60 minutos de fermentação.

ANTENA IDPC

EXEMPLO 2
Caso queira aumentar o tempo de fermentação
para 120 minutos, diminua a quantidade de fermento.

270:- 3 X 90 = 270.

Veja como calcular:

Basta acrescentar o sinal de porcentagem ao
resultado (2,25%) e você terá a quantidade de fermento a ser colocada na massa, para que tenha
um período de 120 minutos de fermentação.

A. Use a base de cálculo: multiplique 3% por 90’.
Desconsidere os sinais (% e ‘). O resultado será
COMO DEFINIR A BASE DE CÁLCULO DE SUA PADARIA

Para definir a base de cálculo da padaria, o responsável pelo trabalho deve tomar como parâmetro inicial
o tempo de fermentação atual. Esse tempo é gerado
pela da quantidade de fermento comumente usada

B. Em seguida, divida o resultado encontrado (270)
pelo tempo desejado (120): 270 ÷120 = 2,25.

no estabelecimento. Importante: é preciso acompanhar massa por massa.
Fontes: Instituto Tecnológico ITPC.
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Acervo Sindipan/Aipan/IDPC-SP

HISTÓRIA/IDPC

Frederico Maia: idealizador
e força motriz por trás do
grande projeto do IDPC, em
foto que fará parte do livro
em comemoração aos dez
anos do Instituto.

DEZ ANOS DE UMA LINDA
E PRODUTIVA TRAJETÓRIA
O Sindipan/Aipan/IDPC-SP está preparando ainda para este primeiro semestre de 2012, o lançamento de um livro para comemorar os dez anos de atividades do IDPC – uma data emblemática não só para o Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria, como também
para toda a panificação brasileira. A obra está “no forno”. Mas a revista IP&C antecipa para
você alguns trechos de um dos mais importantes da história que ela vai contar em suas páginas. Ele relata o momento da aprovação da proposta de solicitação de recursos financeiros
para IDPC ao Programa de Expansão da Educação Profissional (Proep), iniciativa do Ministério
da Educação (MEC) e os primeiros passos dados a partir de então.

“A notícia chegou por fax

da aos critérios de elegibilidade estabelecidos pelo Proep”,

Foi uma longa espera. Mas, finalmente, a resposta do Proep

enquadrando-se entre os projetos do segmento comunitário.

chegou à sede do Sindipan/Aipan-SP sob a forma de um fax,

Comemoração total, uma vez que tal aprovação signi-

na noitinha do dia 16 de março de 2001, uma sexta-feira. E

ficava a destinação de verbas específicas para serem apli-

as notícias eram boas. Ou melhor, excelentes. O ofício dirigi-

cadas em obras civis, aquisição de máquinas e equipamen-

do ao presidente do Sindipan-SP, Frederico Maia, pelo diretor

tos, laboratórios, capacitação de pessoal, compra materiais

executivo da Unidade de Coordenação de Programas do Mi-

pedagógicos, contratação de consultorias e serviços, bem

nistério da Educação e Cultura, em Brasília, informava que

como provimento de toda infraestrutura visando à forma-

o projeto de implantação do IDPC havia sido aprovado! Se-

ção e treinamento de mão de obra e ao aprimoramento em

gundo o parecer, a proposta havia sido considerada “adequa-

gestão da panificação, o que representava um salto defini-
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tivo de qualidade para o setor. A dotação inicial de recursos

pelo de Recursos Humanos, em terceiro lugar, com 22,42%,

– que seria ampliada depois – foi de R$ 1,9 milhão, que iria

e pelo de cursos Técnicos em Panificação, com 8,61% das

beneficiar o setor, dando um passo importante para solucio-

citações.

nar a crônica carência de profissionais especializados, um
desafio para as padarias de todos os portes.

Desse universo de empresas, 64% já possuíam projetos
para desenvolver novos produtos ou melhorar os já existen-

Porém, este era só o início de um novo processo que se

tes, enquanto 79% deles responderam estar cientes de que,

estenderia até o final daquele ano. Isso porque havia pas-

para conseguir isso, a requalificação profissional era uma

sos importantes a serem dados e metas a serem cumpridas

exigência indiscutível. Contudo, o mais incompreensível é

para a instalação definitiva do IDPC. Entre elas, a criação

que, embora essa consciência existisse claramente na men-

de uma Fundação, que se responsabilizaria por fazer cum-

te dos panificadores, a maioria deles ouvida na pesquisa

prir as diretrizes do Instituto.”

(53%) não tinha nenhum empregado frequentando algum

“Mudança de cultura

tipo de curso de panificação.
As razões para isso eram diversas, mas duas sobressa-

E Maia tinha fortes razões para justificar seu entusiasmo.

íam de maneira especial. A primeira era a dificuldade real

E ele não tirou essa motivação do nada. Se oferecer qua-

de os funcionários saírem da padaria no horário de trabalho

lificação e aperfeiçoamento a jovens e adultos era a meta

para participar dos cursos e/ou a necessidade de eles abri-

do IDPC, fazia-se necessário, também, conhecer melhor as

rem mão de algumas horas de seu período de descanso para

carências do setor. Assim, para ter uma ideia mais clara

fazer isso. E, a segunda, o receio dos panificadores de inves-

da demanda específica do conteúdo programático da nova

tirem e arcarem com o ônus da qualificação e requalificação

escola e das necessidades de formação profissional, o Sin-

de seus colaboradores, e, logo em seguida, perderem-nos

dipan/Aipan-SP resolveu realizar uma pesquisa, tomando

para o mercado de trabalho, principalmente para os su-

uma amostra de 200 padarias associadas. Esta revelou que

permercados, em função de uma proposta salarial melhor

a maciça maioria era pelo curso de Panificação e Confeita-

oferecida a eles por um concorrente. Era, então, necessária

ria, com 42,45%. O curso de Administração surgiu em se-

também uma mudança postural e da cultura do setor para

gundo lugar, citado por 26,52% dos entrevistados, seguido

que o embrião do IDPC prosperasse.”
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StockFree

Empreendimentos bem
sucedidos são aqueles
nos quais a gestão do
conhecimento faz parte
do ambiente e de sua
cultura organizacional.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DA GESTÃO DO
CONHECIMENTO NAS EMPRESAS?
As transformações sempre ocorreram nas empresas. Agora, nos deparamos com a mais
importante: gerir todo o conhecimento dentro das organizações para que se torne vantagem competitiva.
ráticas de gestão do conhecimento não são
apenas modismos da administração moderna. Não é de hoje que as empresas já a
utilizam como ferramental de capacitação profissional. Temos inúmeros exemplos de mestres
que passam os ofícios de sua profissão a seus
aprendizes, desde os grandes mestres da arte

P
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como Da Vinci ao um simples carpinteiro em sua
oficina rudimentar.
Sonia Wada, diretora presidente da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento (SBGC),
explica como foram marcados os ciclos da economia mundial – por revoluções Agrícola e Industrial e, mais recentemente, pela Revolução

COMPETITIVIDADE

da Informação e que todas nos impulsionam para chegar ao
ponto que estamos hoje, pautados no conhecimento. “Na Revolução Agrícola, o poder político e econômico baseava-se
na posse da terra. Já na Revolução Industrial, o determinante
era o capital financeiro. Nela, passamos pelas eras da produção em massa, da eficiência, da qualidade, da competitividade. Agora, em plena Era da Informação, o que pesa é o
conhecimento”, ensina.
Segundo Sonia, o saber e o aprender sempre foram as
molas propulsoras da humanidade. Dados, informações e
conhecimentos sempre existiram em todas as organizações,
sejam elas do primeiro, segundo ou terceiro setor, mas a novidade desse processo é entender o conhecimento como capital intelectual ativo das instituições.
“Saber geri-lo, conservá-lo, disseminá-lo, combiná-lo,
criar e aplicar o conhecimento é fundamental para obter
sustentabilidade e vantagem competitiva, por meio de melhorias, inovação e aumentando a qualidade de vida das
pessoas, nesse mundo de constantes mudanças. Por isso é
necessário que os gestores estejam abertos à criação de um
ambiente favorável ao apoio de práticas que levem à formação de mais conhecimento, permitindo a captura e o filtro
desse saber por meio de processos, métodos, práticas, ações
e de sistemas internos de compartilhamento entre seus parceiros”, afirma a executiva, que é pesquisadora, formada em
Biblioteconomia e Documentação pela ECA/USP, especialista
em informação tecnológica e gestão do conhecimento e mestre em Inteligência Competitiva.
Para a Sonia, a grande questão é onde está armazenado
todo esse conhecimento. “Ele está em toda parte, na cabeça das
pessoas. É o conhecimento tácito, ou seja, aquele que foi formado pela vivência e pela interpretação e pela aplicação constante de dados e informações. Como transformar esse saber
em conhecimento explícito, aquele que pode ser formalizado,
armazenado, transportado, utilizado e mensurado? Somente
com o gerenciamento de todo esse capital intelectual coletivo.
Daí a necessidade da gestão do conhecimento!”, complementa.
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VANTAGEM COMPETITIVA
Com a velocidade das transformações e a atual
complexidade dos desafios, ganhar longevidade
nesse mercado inconstante não é tarefa fácil.
Empreendimentos públicos e privados devem
antecipar suas estratégias aos fatos, precisam
ser pró-ativos em suas decisões e reinventar-se
a cada dia. O que garante a segurança na tomada
de decisões é a disponibilidade de todas as informações e conhecimentos possíveis. Quando esse
capital intelectual está inacessível, disperso ou
desorganizado, o futuro torna-se temeroso, incerto. A gestão do conhecimento veio em auxílio
dos empreendedores no desenvolvimento de soluções relacionadas à competitividade e inovação nas empresas.
O cerne da gestão do conhecimento, de acordo com Sonia Wada, é justamente preocupar-se
com a organização do conhecimento humano
para que esse possa ser usado de maneira inteligente, gerando mais valor e aumentando o desempenho e a vantagem competitiva. “Cabe à GC
(Gestão do Conhecimento) criar, identificar, recolher, organizar, armazenar, integrar, partilhar,
difundir, transferir, socializar, usar e explorar
toda informação, filosofia, política, cultura, valores, normas, procedimentos, rotinas, processos,
práticas e experiências dos colaboradores”.
Muitos profissionais, com seus saberes individuais, deixam de trocar experiências entre si, impossibilitando o encontro de soluções na base da
pirâmide e impedindo a implementação de uma
boa gestão do conhecimento. “Apoiada na participação ativa da alta administração, a GC coloca todos trabalhadores em contato constante, criando
comunidades de aprendizado mútuo, disponibilizando a informação, na hora e no lugar acessível
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para cada necessidade, evitando retrabalho e sem
duplicidade de esforços”, complementa.
CONSCIENTIZAÇÃO PESSOAL
A gestão do conhecimento estimula os indivíduos a buscarem e compartilharem seu capital intelectual, de acordo com suas habilidades, por meio
de ferramentas criadas para esse fim como, por
exemplo, redes internas, portais, conversas informais, grupos de trabalho, lições aprendidas, comunidades de práticas, assistência a colegas, análise
de rede social, colaboração em rede, narrativas,
educação corporativa, inteligência nos negócios,
processo de criação e inovação e gestão de intangíveis. O resultado se materializa na aplicação desses saberes cotidianos no ambiente de trabalho.
Os benefícios são inúmeros, segundo a especialista, tanto para a pequena empresa como para as
gigantes multinacionais e até governos e o melhor:
está disponível para qualquer tipo de empreendimento. Basta vontade de crescer e aprender sempre. Em primeiro lugar, as instituições ganham
agilidade e mais capacidade de resposta aos problemas imediatos, tornam-se mais competitivas e
rentáveis. Os trabalhadores, por sua vez, sentemse valorizados e motivados. Isso aumenta o seu
rendimento produtivo, auxilia no desenvolvimento de competências e facilita a comunicação entre
os pares. Esses perdem o medo natural de compartilhar ideias geradoras de inovação e de enfrentar
novos desafios. “Além disso, a GC também propicia conscientização do pessoal em torno do negócio, criando e aplicando o conhecimento em novos
produtos, nos processos, na execução de tarefas
para atingir a excelência operacional, no atendimento ao consumidor etc. Tudo isso agrega valor à
organização”, pontua Sonia.

MAR & MAR IMPORT
COMPETITIVIDADE

PORQUE COMER E BEBER
SÃO OS PRAZERES DA VIDA.

A presidente da SBGC analisa que para as empresas, a GC
melhora a capacidade de atrair profissionais comprometidos
com resultados de longo prazo, com conhecimentos e habilidades diversas, gera empregabilidade, diminui a rotatividade,
estimula a criatividade e a vontade constante de aprendizado.
“Otimiza, ainda, os processos internos e os fluxos de trabalho.
Dessa forma, a gestão do conhecimento gera valor às organizações, diferenciando-as das demais. Propicia um melhor
aproveitamento do conhecimento já existente, contribui para
a redução de custos, para o aumento de competitividade e
receita. E os investimentos em capacitação profissional também acabam por retornar mais rapidamente”, enfatiza.
A agilidade nas respostas e o comprometimento são notados pelos clientes que percebem a sensível melhora no
atendimento e na qualidade dos serviços, ou seja, quando
uma decisão é tomada com mais segurança, rapidez e competência há uma melhor obtenção de resultados percebidos.
“Outra vantagem é conhecer os pontos fortes e fracos da organização para buscar a correção de rumos e a melhoria contínua”, elucida Sonia.
Invariavelmente, empreendimentos bem sucedidos são
aqueles nos quais a gestão do conhecimento faz parte do
ambiente e de sua cultura organizacional. Em outras palavras, faz parte do seu DNA, isto é, está intrínseca nos processos, sistemas, comportamento e valores. “São aqueles
que utilizam a GC como recurso estratégico para gerar vantagem competitiva e aumentar o valor de mercado. São os
que incorporam essa inteligência coletiva à tecnologia, atendimento, produtos e serviços. Exemplos não faltam, Apple,
IBM, MPX, Tetra Pak, Natura, Correios, Petrobras, Vale, entre
muitas outras. Essas empresas já entenderam que o conhecimento é um gerador de riquezas, é um fator fundamental para mantê-las competitivas no mercado, fortalecer suas
competências e melhorar seu desempenho. Esse capital não
tem preço, portanto, não pode ser negociado”, exemplifica.

VISITE NOSSO STAND NA FIPAN 2012
PAVILHÃO AZUL, RUA E

www.maremarimport.com.br
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TRADIÇÃO E MODERNIDADE
Em doses certas, os dois atributos mencionados no título aí em cima, dão o tom
certo para as reformas de padarias. E as que são inauguradas, já parecem nascer
com ambos agregados à sua proposta.

P

adarias que são inauguradas já precisam estar dentro do novo padrão criado para esse tipo de estabelecimento. E as que são reformadas têm, digamos,
uma segunda boa chance de fazer isso. A verdade é que
a modernização das padarias tornou-se uma necessidade.
Entretanto, ambas as alternativas – construir e reformar
– exigem planejamento. E, é claro, investimento. Para dimensionar custos e fazer um planejamento financeiro,
consultar profissionais especializados é um cuidado bási-

fotos: Cláudio Lira

Cuidados especiais: o interior da
AJ M&M recebeu acabamentos e
decoração de muito bom gosto.

AJ M&M Pães e Doces está localizada na Rua Artur de
Azevedo, esquina com a Cônego Eugênio Leite.

78

co, que traz mais segurança à empreitada.
Foi o que fez Antônio Uílson, proprietário das padarias AJ M&M Pães e Doces, localizada na Rua Artur de
Azevedo, esquina com a Cônego Eugênio Leite, e da São
Paulo da Cruz, da Teodoro Sampaio, esquina com a João
Moura, no Jardim Paulista. Com 27 anos de bagagem
na panificação, José Uílson contratou duas arquitetas
para ajudá-lo a planejar e a acompanhar a inauguração
da primeira padaria e a reforma da segunda. “Estou na
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panificação desde criança. Comecei com
meu irmão, já falecido, que incentivou em
mim o gosto pelo negócio. E nunca mais
sai da padaria”, revela, com orgulho, João
Uílson, acrescentando que foi exatamente
devido a essa expertise nesse tipo específico de varejo que tornou a decisão de contratar profissionais especializadas para
tocar a construção e a reforma de seus estabelecimentos.
O acabamento tanto da AJ M&M, quanto da São Paulo da Cruz é extremamente
refinado. Ambas estão instaladas em prédios com dois andares úteis, sendo os mezzaninos destinados a salões de food service. Na fachada da primeira, as arquitetas
utilizaram uma interessante combinação
entre pedra e vidro, com detalhes em madeira, que criou uma estética bastante di-

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

A São Paulo da Cruz tem
espaços definidos e muito bem
dimensionados em sua área de
vendas.

Piso de madeira, painéis em preto e branco e iluminação quente são destaques na São Paulo da Cruz.

ferenciada. Já na segunda, a solução encontrada foi concreto combinado com madeira e alguns painéis com inspiração em motivos egípcios,
que chamam muito a atenção de quem passa na rua. Ambas também
são bastante amplas, com espaços bem definidos e dimensionados
na área de vendas e, ainda, decoradas com muito bom gosto. “Fizemos tudo com muita atenção e carinho, para agradar nossos clientes
e transformar as duas padarias em confortáveis pontos de encontro
para eles”, assina José Uílson.
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Modelar: balcões pastilhados,
piso de granito e uma solução de
iluminação bastante eficiente.

Francisco (esq.) e
Marcos, da Modelar:
mudança de layout,
mas com respeito à
tradição da padaria.

EQUILÍBRIO PERFEITO
Planejamento também foi a palavra-chave que definiu
o novo shape da Padaria Modelar, da Av. Sapopemba,
na Água Rasa, casa que tem o slogan “A Arte em Pão
– Desde 1954”. Nela, os destaques arquitetônicos também são muitos, como balcões pastilhados com tampo
de granito, piso do mesmo material e uma solução de
iluminação bastante eficiente, que combina luzes frias
com charmosos abajures de teto metalizados. “Fizemos

questão de mudar o layout da padaria para modernizála e adaptá-la aos novos tempos da panificação. Contudo, nossa linha de produtos continua praticamente
a mesma, somente ampliada na oferta de novos bolos,
confeitados e pães”, afirma Francisco José de Lima, proprietário da padaria, junto com o sócio Marcos Modelar.
O carro-chefe da casa é o seu saborosíssimo pão francês. Mas, além dele, dois dos atrativos gastronômicos da
Modelar continuam sendo o seu irresistível bolinho de

PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO
A PS Arquitetura, das arquitetas Patrícia de Valentim e
Sandra de Andrade, é uma empresa parceira do Sindipan/
Aipan/IDPC-SP. Aqui, Patrícia e Sandra apresentam o passo a passo de como reformar ou construir uma padaria.

• Tirar cópia do IPTU, da Planta aprovada do imóvel,
do Habite-se ou do Auto de regularidade do mesmo para
verificar junto à prefeitura se o imóvel está com a área regularizada, quais são as restrições de zoneamento e sobre
o uso do imóvel para uma reforma ou construção nova.
• Contratar um profissional especializado (arquiteto)
para análise das restrições de zoneamento e para a elaboração e aprovação do projeto junto aos órgãos competentes. Para dar entrada no projeto junto à prefeitura e
iniciar a obra, o proprietário do imóvel terá que contratar
tanto um profissional responsável pelo projeto e um profissional responsável técnico pela obra, o qual pode ser
tanto um arquiteto quanto um engenheiro.
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• Contratar um projeto para aprovação do Corpo de
Bombeiros, sendo que, quando a área construída for
maior que 750 m², será exigido o sistema de hidrantes e,
consequentemente, a construção de um reservatório de
água exclusivo para o Corpo de Bombeiros.
• Após o termino da construção, pedir o novo HABITESE do imóvel. Em seguida deverão ser obtidos os Alvarás
do Corpo de Bombeiros, da Vigilância Sanitária e Licença
de Funcionamento.

PS Arquitetura
Unidade I - Rua Cardoso, 204 – Planalto Paulista
São Paulo – SP – Fones: (11) 5584–5957 / 5594-6767
Unidade II - Rua Ourania, 300 - Vila Madalena
São Paulo – SP – Fones: (11) 2768-8744 / 2305-0128

INAUGURAÇÕES & REINAUGURAÇÕES

A Carisma, de Itaquera, acaba de
ser reinaugurada, após passar por
uma grande reforma.

Na Carisma, a harmonia das cores dos balcões pastilhados,
paredes e piso cria um ambiente aconchegante.

bacalhau e seus lanches, servidos no balcão. Tanto carinho pelo imóvel tem explicação: na padaria – que existe desde meados da década
de 1950 –, o pai de Francisco, Manuel de Lima, já falecido, começou a
trabalhar em 1958, a convite do antigo proprietário, o Sr. Alberto, até
assumir definitivamente o comando dela em 1993. Ou seja, é um negócio de família há muito tempo.
Quem também entende tudo de reforma e de padaria é Almir Sousa, proprietário de três casas, sendo que uma delas, a Pães e Doces
Carisma, da Rua Silvianópolis, em Itaquera, acaba de ser reinaugurada, após passar por uma grande reforma. Depois dela, a panificadora
ganhou lajotas cerâmicas na cor terra na fachada, além de painéis em
vidro, que lhe conferem um ar sofisticado. Internamente, os tons terrosos e brancos dos balcões pastilhados e das paredes harmonizam-se
com o piso claro de porcelanato e integram uma aconchegante ambientação, ressaltada por uma parede lateral pintada de vermelho, na
qual está instalado um monitor de LED.
“Nossa padaria existe desde 1989, aqui, neste mesmo local. Tivemos muito cuidado na reforma, porque queríamos que a casa continuasse a se destacar junto à clientela não só por seus excelentes
produtos – como os pães e a confeitaria –, como também pelo visual
de aconchego. E acredito que conseguimos, não é mesmo?”, pontua
Almir com um sorriso, que, na Carisma é sócio de seus irmãos Fábio
Marques, Vander Marques e Renato de Sousa.
Abr/Mai 2012
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CONEXÃO FIESP

Fiesp/Ciesp

Agora, todas as 42 Diretorias Regionais
do Ciesp estão aptas a realizar emissões
de Certificados Digitais.

CIESP EMITE CERTIFICADO DIGITAL
COM DESCONTO PARA ASSOCIADOS
Centenas de empresas são beneficiadas pela parceria firmada com a Imprensa Oficial.

U

m grande número de empresas associadas já
está se beneficiando do serviço de emissão de
Certificado Digital oferecido pelo Ciesp na Capital e em diversas regiões do estado. A emissão do
Certificado Digital (e-PF / e-PJ) é resultado de uma parceria com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
Pelo Acordo, o Ciesp passa a atuar como Autoridade
de Registro (AR), pela qual pode prover a interface entre um usuário (Pessoa Jurídica/Pessoa Física) e a Autoridade Certificadora (AC), neste caso representada
pela Imprensa Oficial.
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DESCONTO PARA ASSOCIADOS
O acordo firmado com a Imprensa Oficial do Estado prevê que associados ao Ciesp tenham desconto na aquisição de certificados digitais.
O pequeno empresário Ademir Alcade, filiado
ao Ciesp Sorocaba, foi o primeiro a receber o CD
e elogiou a iniciativa. "O Ciesp tem uma marca
forte, o que oferece credibilidade para as empresas que participam dessa parceria", afirmou Alcade. De posse do Certificado Digital, o empresá-

CONEXÃO FIESP

rio poderá realizar diversas transações em meio
eletrônico, facilitando o dia-a-dia da empresa e
reduzindo-se gastos operacionais e tempo já que
muitos trâmites passam a ser feitos eletronicamente. O Certificado Digital faz uso da tecnologia de criptografia, garantindo a segurança, sigilo,
integridade e autenticidade das informações que
trafegam pela Internet. Além disso, tem validade
jurídica, sendo equiparado à assinatura de próprio punho, assegurando o não repúdio.
"Certamente a parceria entre Ciesp e Imprensa
Oficial será um sucesso. A equipe do Ciesp está
pronta para atender os empresários que necessitam de certificação digital, agendamento rápido e
atendimento de qualidade", atesta o empresário
Paulo Sérgio Zaparolli Dedemo, filiado à Regional
da entidade em Marília.
O Ciesp Limeira também já emite em grande
quantidade o Certificado Digital. Agilidade e desconto são os benefícios oferecidos pela entidade
para os interessados em adquirir o documento.
Segundo Fabiana Lopes, responsável pela emissão, a procura é grande, principalmente pelo cartão tipo A3, que é o cartão ou itoken válido por
três anos. Fabiana explica que para emitir o documento, basta o interessado ligar para a Diretoria Regional na cidade, agendar o horário e saber
quais são os documentos necessários: "Com isso,
a emissão do certificado sai na hora, pronto para
ser utilizado".
Desde o mês de julho de 2011, o serviço estava
sendo oferecido apenas na sede da Fiesp/Ciesp,
na Capital (Av. Paulista, 1.313 – piso Alameda Santos). Agora, todas as 42 Diretorias Regionais estão
aptas a realizar emissões de Certificados Digitais.
Funcionários treinados pela Imprensa Oficial estão à disposição de empresas e pessoas físicas em
todas as bases do Ciesp.

VEJA ALGUNS SERVIÇOS
DISPONÍVEIS PARA O USO
DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL
DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE (DEC): Portal de serviços e comunicações
eletrônicas entre a Secretaria da Fazenda do
Estado e o contribuinte.
CONECTIVIDADE SOCIAL ICP-CEF: Canal de
relacionamento com a CEF via internet, para
pesquisa de dados relativos ao FGTS, emissão
de documentos e envio de GFIP e GRRF, além
de outras funcionalidades.
E-CAC:– RECEITA FEDERAL: Portal eletrônico em que diversos serviços são protegidos
por sigilo fiscal e podem ser realizados via
internet pelo próprio contribuinte.
SPED – RECEITA FEDERAL: Consiste na modernização do sistema atual do cumprimento
das obrigações acessórias, transmitidas pelos
contribuintes às administrações tributárias e
aos órgãos fiscalizadores
NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E): O intuito
é documentar, para fins fiscais, uma operação
de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes.
Acesse o site do Certificado Digital Ciesp no
endereço: www.ciespdigital.com.br.
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Stefan Glase

Cuidado necessário: o seguro
contra incêndio é fundamental em
todas as espécies de locação, sendo
convencionado no momento de
assinatura do contrato.

PREVENIR SEMPRE É MELHOR
QUE REMEDIAR
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

A necessidade de contratação de seguro contra incêndio beneficiando o locador
nas locações comerciais.

N

ão é nenhuma novidade que as locações empresariais possuem o direito a ajuizar ação
Renovatória de Aluguel visando à renovação
compulsória deste, desde que obedecidos os requisitos legais. Tal medida procura beneficiar o empresário que investe altas quantias em um estabelecimento
comercial e não pode se ver privado pelo Locador de
uma eventual não renovação do contrato de aluguel.
Para ter direito a Ação Renovatória de Aluguel o Locatário deve preencher os seguintes requisitos:
ART. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:
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I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por
escrito e com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma
dos prazos ininterruptos dos contratos escritos
seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no
mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de
três anos.
§ 1º O direito assegurado neste artigo poderá ser
exercido pelos cessionários ou sucessores da loca-

JURÍDICO CÍVEL

ção; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo
sublocatário.

locações celebradas por indústrias e sociedades civis
com fim lucrativo, regularmente constituídas, desde
que ocorrentes os pressupostos previstos neste artigo.

§ 2º Quando o contrato autorizar que o locatário
utilize o imóvel para as atividades de sociedade de
que faça parte e que a esta passe a pertencer o fundo de comércio, o direito a renovação poderá ser
exercido pelo locatário ou pela sociedade.

§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não
propuser a ação no interregno de um ano, no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data
da finalização do prazo do contrato em vigor.

§ 3º Dissolvida a sociedade comercial por morte de
um dos sócios, o sócio sobrevivente fica subrrogado no direito a renovação, desde que continue no
mesmo ramo.
§ 4º O direito a renovação do contrato estende - se às

Como já narrado, preenchido todos os requisitos
exigidos pela Lei nº 8.245/91 o Locatário possui direito
a ajuizar Ação Renovatória de Aluguel visando à renovação compulsória deste.
Para tanto, no momento de ajuizar a ação o Locatário deverá providenciar vários documentos que comprovem o fiel cumprimento do contrato de locação
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em vigor. Porém, é muito comum a ausência de cumprimento de algumas cláusulas contratuais previstas
pelo Locador e pelo Locatário, sendo mais comum a
ausência da apólice do seguro contra incêndio beneficiando o proprietário do imóvel.
O seguro contra incêndio é fundamental em todas as espécies de locação, sendo convencionado no
momento de assinatura do contrato de locação a qual
parte incumbe a sua contratação. No caso das locações não residenciais, por envolverem um risco maior
à segurança do imóvel, em comparação com uma simples locação residencial, é muito comum as partes estipularem em contrato que cabe ao LOCATÁRIO a sua
contratação, beneficiando o LOCADOR.
É muito comum o Locatário contratar seguro contra incêndio junto à seguradora colocando como beneficiário o próprio Locatário, ou seja, contratando
modalidade de seguro não prevista no contrato e que
busca apenas proteger a empresa contra tal risco.
Esquece assim o Locatário de cumprir o contrato,
deixando de beneficiar outro prejudicado do incêndio,
que é o Locador, proprietário do imóvel que estará
privado de usufruir um bem de sua propriedade, em
decorrência do evento.
DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO
Deixando o Locatário de cumprir o estipulado no contrato, ou seja, deixando de contratar o seguro contra
incêndio beneficiando o Locador, deixa de possuir, o
primeiro, o direito a ver seu contrato de locação renovado.
Uma das hipóteses de defesa que o Locador possui
na Ação Renovatória de Aluguel, para não renovar o
contrato é alegar o não cumprimento integral do contrato em vigor. Ou seja, após o ajuizamento da Ação
Renovatória de Aluguel por parte do Locatário, o Locador poderá apresentar defesa, alegando que aquele
deixou de cumprir com o contrato pactuado ao não
contratar o seguro contra incêndio em favor da pessoa
correta.
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Para evitar que a Ação Renovatória de Aluguel seja
julgada improcedente, perdendo assim o direito à renovação do aluguel, é muito comum os panificadores
correrem para contratar o seguro contra incêndio beneficiando o Locador no momento de ajuizamento da
Ação Renovatória de Aluguel. Essa prática é arriscada.
Muitos Juízes entendem que se não houve qualquer incêndio no imóvel anteriormente, não há que se
falar em prejuízo para o Locador, devendo ser considerada a relação para o futuro, ou seja, se o Locatário
apresentou, mesmo após o ajuizamento da ação pleiteando a renovação do aluguel, a apólice de seguro,
permanece o direito à renovação do aluguel.
No entanto, muitos outros Juízes entendem em sentido contrário, ou seja, se não houve a contratação do
seguro contra incêndio, houve o descumprimento do
contrato de locação, perdendo o panificador o direito à
renovação do contrato, mesmo ajuizando ação renovatória de aluguel, como podemos perceber no seguinte
julgamento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“APELAÇÃO AÇÃO RENOVATÓRIA Contrato de locação Inobservância do requisito
previsto pelo art. 71, inc. II, da Lei de Locações Locatário que deixou de observar o contrato, vez que
não providenciou seguro sobre o imóvel, fazendoo somente pouco antes do ingresso da demanda
Necessidade de comprovação de contratação do
seguro durante toda a vigência da locação Sentença mantida NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
0113218-16.2008.8.26.0005 Apelação Visualizar Inteiro Teor Relator(a): Hugo Crepaldi Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 25ª Câmara de Direito Privado Data do julgamento: 07/03/2012 Data de registro:
09/03/2012 Outros números: 1132181620088260005.
De fato, não houve demonstração de que no decorrer de todo contrato o locatário tenho providenciado a contratação de seguro contra incêndio e outros
riscos à destruição do prédio, tal como determina-

JURÍDICO CÍVEL

va a cláusula 20ª do contrato de fls. 14. Ainda
que tal inadimplemento, na prática, não tenha
acarretado prejuízos, ele é suficiente para obstar o locatário de pleitear a renovação da relação locatícia, pela quebra de confiança entre
as partes, ainda mais quando efetivado o seguro momentos antes do ingresso da presente
demanda. Poder-se-ia constituir em mera irregularidade se o seguro tivesse sido firmado
em nome diverso do locador, mas a realidade
dos autos é diversa: nenhum contrato de seguro foi celebrado, salvo aquele estabelecido
em agosto de 2008. Por essa razão o art. 71,
inc. II, da Lei n. 8.245/91 requer o cumprimento integral do contrato para que se possa falar
em renovação. Não basta que, pouco antes do
ajuizamento da ação, o locatário providencie
as medidas que deveriam ser tomadas no decorrer de toda relação locatícia”.
Vimos pelo julgado acima transcrito que o comerciante deixou de ter seu direito à renovação
do aluguel reconhecido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo em razão de não ter cumprido fielmente o contrato de locação pactuado
com o Locador, ou seja, não contratou o seguro
contra incêndio necessário e de nada adiantou
contratar posteriormente.

no contrato Mais uma vez ressaltamos que este seguro
não se confunde com o seguro contra incêndio de proteção à empresa.
Salientamos que o tema é importante devido ao
número alto de panificadores que não contratam o referido seguro, somente deixando para fazê-lo no momento de propositura da Ação Renovatória de Locação. Tal prática é arriscada demais para um empresário que investe altas quantias em um estabelecimento
e espera segurança quanto ao seu futuro.

*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.

Há 23 anos no mercado, com técnicos habilitados em cada setor
de comando e com a proposta de produzir equipamentos de
qualidade, a BIMG-METVISA se coloca em posição de destaque no
ramo de produção de máquinas para o setor de gastronomia.

CONCLUSÃO
Portanto, sugerimos a todos os empresários do setor a efetuarem uma rigorosa análise de seu contrato de locação e verificarem a obrigatoriedade
ou não da contratação do seguro contra incêndio
beneficiando o proprietário do imóvel-Locador.
Se houver cláusula contratual determinando
que cabe ao Locatário a contratação do seguro,
sugerimos ao panificador que faça o mais rápido possível, contratando o seguro contra incêndio beneficiando o Locador, no valor determinado

Abr/Mai
Abr/Ma
Abr
//Ma
Mai 2
2012
012

::::
::
::

IP
P&C 7
781
811

:::
::
::

87
87

J U R Í D I C O T R A B A L H I S TA

CDU

Ao contratá-los, a
empresa garantirá
aos aprendizes a
oportunidade de
aprender uma profissão
e de colocá-la em prática.

COMO E PORQUE
CONTRATAR APRENDIZES
Por Marcelo Ramos de Andrade*

O adolescente não é um trabalhador qualquer, assim como os outros funcionários da empresa. O trabalho é o seu meio de aprendizagem.

A

pesar de desconhecida por algumas empresas,

como aprendiz ganha atenção diferenciada, principalmen-

cresce a cada dia o número de companhias que

te no que diz respeito à sua formação profissional. Por isso,

já contratam adolescentes por meio da Lei de

é importante ter consciência de que o adolescente não é

Aprendizagem (Lei 10.097/2000). Mesmo com característi-

um trabalhador qualquer, assim como os outros funcioná-

cas de um trabalhador comum, o adolescente contratado

rios da empresa. O trabalho é o seu meio de aprendizagem.
Ao contratar, a empresa garantirá aos aprendizes
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a oportunidade de aprender uma profissão e de

Para a sua validade o contrato deve ser além de es-

colocá-la em prática. Além de cumprir com a cota

crito, ser anotado em CTPS além do comprovante de

obrigatória estipulada por lei, tanto o adolescente

matricula do aprendiz em escola e inscrição em pro-

quanto a empresa são beneficiados, já que a últi-

grama de aprendizagem em entidade qualificada em

ma pode estar investindo nos seus futuros profis-

formação técnico profissional, caso contrário o contra-

sionais, atuando como uma empresa socialmente

to é nulo.

responsável e ainda contribuindo com a renda familiar do adolescente.

A formação profissional do aprendiz deverá obedecer alguns princípios previstos no artigo 7º do decreto

DA APRENDIZAGEM

5598/2005, a saber:

A aprendizagem é a formação técnico-profissional ministrada ao adolescente ou jovem, se-

1. Garantia de acesso e frequência obrigatória ao

gundo as diretrizes e bases da legislação de edu-

ensino fundamental (caso não tenha concluído).

cação em vigor, implementada por um contrato
de aprendizagem.
DO APRENDIZ
O Decreto 5.598, de 1º.12.2005, regulamenta a contratação de aprendizes, dispondo que o aprendiz
é o maior de 14 e menor de 24 anos (este limite
não se aplica ao jovem com deficiência), desde
que celebre contrato de aprendizagem nos termos
previstos no artigo 428 da CLT, sendo que o aprendiz portador de deficiência pode ultrapassar esta
idade limite.
DO CONTRATO
O contrato de aprendizagem deve ser escrito e não
superior a dois anos, desde que o empregado esteja inscrito no programa de aprendizagem e formação técnico-profissional metódica compatível.
O contrato deverá conter expressamente, o
curso, a jornada diária e semanal, a definição da
quantidade de horas teóricas e práticas, a remuneração mensal e o termo inicial e final do contrato, que devem coincidir com o início e término do
curso de aprendizagem.
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2. Horário especial para o exercício da atividade.

2. A definição das funções que demandem formação profissional deverá estar incluída na Classifi-

3. Capacitação adequada ao mercado de trabalho.

cação Brasileira de Ocupação (CBO), elaborada pelo
Ministério do Trabalho.

DAS ENTIDADES DE FORMAÇÃO
Para o setor industrial de panificação e confeitaria, o

3. Ficam excluídas da contagem dos empregados

SENAI representa a entidade capacitada para a forma-

do estabelecimento para a apuração do percentual

ção técnico-profissional metódica, como prevê a legis-

de aprendizes, as funções que demandem habilita-

lação.

ção profissional de nível técnico ou superior, car-

Deve ser notado que entidades sem fim lucrativo,

gos de direção, gerência ou de confiança.

que tenham por objetivo a assistência ao adolescente
e a educação profissional, desde que registradas no

4. Ao aprendiz será garantido o salário mínimo,

conselho municipal dos direitos da criança e do ado-

sendo que sua jornada de trabalho não poderá ex-

lescente, além de ser submetida à avaliação realizada

ceder a seis horas diárias, em contrato não supe-

pelo Ministério do Trabalho sobre sua competência.

rior a dois anos.

DA

5. O limite de seis horas acima poderá ser excedi-

OBRIGATORIEDADE

DA

CONTRATAÇÃO

DE

APRENDIZES

do de até oito horas diárias para aprendizes que

Os estabelecimentos de qualquer natureza (desde que

já tenham concluído o ensino fundamental, desde

contem com pelo menos sete empregados) são obriga-

que nelas já sejam computadas as horas das aulas

dos a empregar e matricular nos cursos do Serviço Na-

teóricas.

cional de Aprendizagem o mínimo de 5% e o máximo
de 15% de aprendizes dos trabalhadores existentes,

6. A contribuição ao FGTS para o contrato do menor

cujas funções demandem formação profissional (Lei

aprendiz é de 2% da remuneração.

10.097/2000) –Art. 429 da CLT.
O Artigo 14 do Decreto 5.598, de 1º de dezembro
de 2005, dispõe que ficam dispensados da contrata-

7. As férias do aprendiz devem coincidir preferencialmente com as férias escolares.

ção de aprendizes as microempresas e as empresas de
pequeno porte, além de entidades sem fins lucrativos

8. É vedada a prorrogação e compensação da jorna-

que tenham por objetivo a educação profissional.

da de trabalho do aprendiz.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES NA CONTRATAÇÃO DE

9. É assegurado o direito ao benefício do vale-

APRENDIZ:

transporte.

1. Na apuração de percentual, a fração de unidade

10. Os direitos previstos nas Convenções Coletivas

dará lugar a um aprendiz.

não se estendem ao aprendiz, salvo se expressamente assim ficar definido;
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DOS IMPEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO DE MENOR

2. A natureza da atividade prática for incompatível

APRENDIZ PELA ATIVIDADE QUE IRÁ DESENVOLVER:

com o desenvolvimento físico, psicológico e moral
do adolescente aprendiz.

O Decreto 5.598/2005, em seu artigo 11º dispõe que
a contratação de aprendizes deverá atender priorita-

3. Se a lei exigir para o desempenho da atividade

riamente aos adolescentes entre 14 e 18 anos, lançan-

prática, licença ou autorização vedada para meno-

do exceções a tal prioridade (atividades que só podem

res de 18 anos.

ser exercidas por aprendiz com 18 anos ou mais), senão vejamos:

De outra parte, o Decreto 6.481/2008, dispõe em
seu artigo 2º que fica proibido o trabalho do menor
de 18 anos, nas atividades descritas na lista TIP (Tra-

1. Se a atividade ocorrer no interior de estabele-

balho Infantil Prejudicial), sendo importante destacar

cimento, sujeitando o aprendiz a insalubridade ou

algumas atividades incluídas na referida lista TIP, que

periculosidade.

não podem ser desenvolvidas por menores de 18 anos
(só por aprendizes com mais de 18 anos), que devem
ser observadas com destaque:
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DESCRIÇÃO DE TRABALHOS ENUMERADOS:

DA RESCISÃO DO CONTRATO DE APRENDIZAGEM
O contrato de aprendizagem pode ser extinto no seu

51. No interior de resfriadores, casas de máquinas

termo (final), ou quando o aprendiz completar 24 anos,

ou junto a aquecedores, fornos ou alto-fornos.

ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses:

78. Com utilização de instrumentos ou ferramen-

1. Desempenho insuficiente ou inadaptação do

tas perfurocortantes, sem proteção adequada ca-

aprendiz.

paz de controlar o risco.
2. Falta disciplinar grave.
79. Em câmaras frigoríficas.
3. Ausência injustificada a escola que implique
TRABALHOS PREJUDICIAIS À MORALIDADE

perda do ano letivo.

(Incluído na mesma lista TIP):
4. A pedido do aprendiz.
3. De venda a varejo de bebidas alcoólicas.
No caso de extinção do contrato do aprendiz, o em• Neste tema, resta claro que nas atividades

pregador deverá contratar outro para o seu lugar, sob

acima descritas de forma destacada, o aprendiz

pena de infração.

deve ser maior de 18 anos, sob pena de responsabilidade trabalhista, cível e criminal.

CONCLUSÃO
A política pública de inclusão do menor aprendiz no

• Devendo ser notado, que em todo e qualquer

mercado de trabalho, por meio da legislação acima –

acidente do trabalho com menor (mesmo que

que determina cotas compulsórias para todos os esta-

com pouca gravidade), que demande o atendi-

belecimentos que possuam mais de sete empregados,

mento médico na rede pública ou particular,

e, não estejam enquadrados na condição de empre-

tem por obrigação o ente hospitalar de informar

sa de pequeno porte ou micro empresa – aproxima a

por ofício Ministério Público do Trabalho.

iniciativa privada da formação técnica pedagógica do
jovem no início de sua vida laboral.

• O Ministério Público do Trabalho irá convocar

Para que esta parceria entre empregador e jovem

em um primeiro momento o empregador para

aprendiz se realize com eficácia, impositivo que o em-

assinar um ajuste de conduta (desde que não aja

presário observe com extrema atenção as formalida-

dolo na conduta deste), visando à não repetição

des e limitações previstas em lei, que certamente re-

do acidente ocorrido com menor, além de fisca-

sultará em efetiva contribuição pela iniciativa privada

lização correspondente, certo ainda que a rein-

na formação profissional do jovem cidadão.

cidência de infortúnio com menor resultará em
severas consequências penais e indenizatórias.
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*MARCELO RAMOS DE ANDRADE é coordenador do Departamento
Jurídico Trabalhista do Sindipan/Aipan-SP.

IPC INTERNACIONAL
UIB HOSTS MEETING OF WORKING COMMITTEES IN PARIS
With the participation of representatives from Germany, Brazil represented by Antero José Pereira, president of Sindipan/Aipan/
IDPC-SP –, CIPAN, Colombia, Denmark, Slovakia, Spain, Finland,
France, Greece, Hungary, Israel, Luxembourg , Mexico, Morocco,
Poland,Sweden, Switzerland and Venezuela, was held in Paris, France,
between March 3rd and 7th, parallel to Europain 2012, another meeting
of the four Working Committees of UIB. Several issues of interest to
associated countries were discussed during the meeting, such as
reducing the percentage of salt in the bread – a request that has been
made by various governments around the world -, the celebration
of International Day of Bread and the merger of UIB with the Union
Internationale de la Patisserie, Confiserie et Glacerie (UIPCG). The
Paris meeting was closed, brilliantly, with a grand gala dinner at the
headquarters of the Senate of the French Republic, with the presence
of Vice President of the Senate of France and former French Prime
Minister, Jean-Pierre Raffarin.
UIB ORGANIZA REUNIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO EN PARÍS
Con la participación de representantes de Alemania, Brasil –
representado por Antero José Pereira, presidente de Sindipan/Aipan/
SP-IDPC –, CIPAN, Colombia, Dinamarca, Eslovaquia, España,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Luxemburgo , México,
Marruecos, Polonia, Suecia, Suiza y Venezuela, se celebró en París,
Francia, entre los días 3 y 7 de marzo, en paralelo a Europain 2012,
una nueva reunión de los cuatro Comités de Trabajo de la UIB. Varias
cuestiones de interes de lós países asociados se discutieron durante
la reunión, tales como la reducción del porcentaje de sal en el pan –
una solicitud que se ha hecho por varios gobiernos de todo el mundo
–, la celebración del Día Internacional del Pan y el proceso de fusión
de la entidad con la Union Internationale de la Patisserie, Confiserie
et Glacerie (UIPCG). La reunión de París se cerró, brillantemente, con
una cena de gala en la sede del Senado de la República Francesa,
la presencia del Vicepresidente del Senado de Francia, y el ex primer
ministro francés, Jean-Pierre Raffarin.
SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP PARTICIPATES IN SISAB IN PORTUGAL
A committee formed by several directors of Sindipan/Aipan/IDPC-SP
was present in SISAB Portugal, the largest business platform for the
export of food and beverage sectors of Portugal, held at the Atlantic
Pavilion in Lisbon, between February 27th and 29th. In it, the domestic
industry of 400 companies and 1,200 importers from 83 countries
have negotiated the best that Portugal produces excellence in these
sectors. Pedro Passos Coelho, prime minister; Paulo Portas, minister for
Foreign Affairs; Álvaro Santos Pereira, minister of Economy; Assunção
Cristas, minister of Agriculture; and Miguel Relvas, deputy minister and
Parliamentary Affairs, were there and confirmed the importance that
event already has in export. It was the 17th edition of an event which,
in the words of prime minister, brought together in one place the best
of a society and culture. “It was gratifying to see the enormous interest
in the huge variety of products of the earth and love the world, and
particularly the Portuguese emigrants have in Portugal. The country
has a very strong production of food and beverages, which deserves
and needs to be disseminated, and effectively consumed everywhere
on the planet”, says Carlos Gonçalves Teixeira, director of Aipan-SP, a
delegation member of the entities in SISAB.
SINDIPAN/AIPAN/IDPC-SP PARTICIPA EN SISAB EN PORTUGAL
Un comité formado por varios directores de Sindipan/Aipan/IDPCSP estuvo presente en el SISAB Portugal, la mayor plataforma de
negocios para la exportación de los sectoresde alimentos y bebidas
de Portugal, que se celebró en el Pabellón Atlántico en Lisboa,entre
los días 27 y 29 de febrero. En ella, la industria nacional de 400
empresas y 1.200importadores de 83 países han negociado aquel que
de mejor Portugal produce em estos sectores. Pedro Passos Coelho,
el primer ministro; Paulo Portas, ministro de Relaciones Exteriores;
Álvaro Santos Pereira, ministro de Economia; Assunção Cristas,
ministra de Agricultura; y Miguel Relvas, ministro adjunto y de Asuntos
Parlamentarios, estaban allí y confirmaran la importancia de que

evento que ya tiene en la exportación. Fue la 17 ª edición de un evento
que, en palabras del presidente del Gobierno, reuniran en un solo lugar
lo mejor de una sociedad y la cultura. "Fue gratificante ver el enorme
interés en la gran variedad de productos de la tierra y el amor del
mundo, y especialmente a los emigrantes portugueses, por Portugal.
El país tiene una producción muy fuerte de alimentos y bebidas, que
merece y necesita ser difundida y efectivamente consumida en todo el
planeta ", dice Carlos Gonçalves Teixeira, director de Aipan-SP, um de
lós miembros de la delegación de las entidades en SISAB.
MUCH ACTIVITY IN THE WOMEN'S COMMITTEE IN EARLY 2012
The year 2012 began in full swing for the Women's Committee of the
Sindipan/Aipan/IDPC-SP. The first is the launch of its new site (www.
reciclenapadaria.com.br), full of information on the topic of recycling.
“We developed this tool to move the Women's Committee and the
community around the goals of recycling and reuse of leftovers,
including giving tips and recipes. This is another example of how the
bakeries of São Paulo are involved with social responsibility and how it
can contribute to broader goals of the important issue of sustainability”,
explains Vera Ruthofer, executive director of the entities. Another event
marked the beginning of this year for the Women's Committee was the
visit made by its members to the NGO Trevo – partner of Sindipan/
Aipan/IDPC-SP in the Project of Collection of Cooking Oil –, in order
to learn first hand how it's done the work of the oil recycling and of redestination of bakeries participating in the initiative.
MUCHA ACTIVIDAD EN EL COMITÉ DE MUJERES A PRINCIPIOS DE 2012
El año 2012 se inició en pleno apogeo de la Comisión de Mujeres de la
Sindipan/Aipan/SP-IDPC. El primero es el lanzamiento de su nuev sitio
(www.reciclenapadaria.com.br), lleno de información sobre el tema del
reciclaje. “Hemos desarrollado esta herramienta para mover el Comité
de Mujeres y la comunidad en torno a los objetivos de la reciclagen
y reutilización de los restos, entre ellos dar consejos y recetas. Este
es otro ejemplo de cómo la panadería de São Paulo está involucrada
con la responsabilidad social y cómo puede contribuir a los objetivos
generales de la importante cuestión de la sostenibilidad”, explica Vera
Ruthofer, directora ejecutiva de las entidades. Otro acontecimiento
marcó el inicio de este año por el Comité de Mujeres fue la visita
realizada por sus miembros a la ONG Trevo – partner de Sindipan/
Aipan/IDPC-SP en el Projecto de Colección de Aceite de Cocina –,
con el fin de conocer de primera mano cómo se hace el trabajo del
reciclaje de aceite y de re-destino de las panaderías que participan
en la iniciativa
AN EASTER TO BREAK RECORDS
This Easter, about 80 million Easter eggs raided the shelves of more than
800,000 retail outlets across Brazil, including supermarkets, shops and
bakeries, with a large number of varieties and prices, showing both the
traditional products, as more than 90 entries, according to the Brazilian
Association of Chocolate, Cocoa, Peanut, Candy and Products (ABICAB).
The public found all in the stores, including eggs stuffed with truffles,
as well as established brands and characters. Singer Justin Bieber, the
movie Twilight, the Brazilian music band Restart made the joy of Easter
teenagers, as Ben 10, ScoobyDoo, Powerpuff Girls, Kung Fu Panda and
Backyardigans enjoyed the children in the sweetest day of the year.
UNA PASCUA PARA BATIR RÉCORDS
Esta Pascua, unos 80 millones de huevos de Pascua allanaron las
estanterías de más de 800.000 puntos de venta en todo el país,
incluyendo supermercados, tiendas y panaderías, con un gran número
de variedades y precios, mostrando tanto los productos tradicionales,
como más de 90 entradas, de acuerdo con la Asociación Brasileña de
Chocolate, Cacao, Maní, Caramelo y Derivados (ABICAB). El público
encontró de todo en las tiendas, incluidos los huevos rellenos de trufas
, así como las marcas establecidas y los personajes. El cantante Justin
Bieber, la película Crepúsculo, el grupo brasileño de musica Restart
hicieron la alegría de los adolescentes, así como Ben 10, Scooby Doo,
Las Chicas Superpoderosas, Backyardigans, Kung Fu Panda hicieron
la de los niños de la más dulce fecha del año.
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SERVIÇOS

CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS
O Sindipan/Aipan-SP informa a seus associados sobre a Portaria nº 2619/2011
– SMS.G, que revoga a Portaria nº 1210 sobre Regulamento de Boas Práticas e
de Controle de Condições Sanitárias Técnicas. O novo texto trata de edificações
e instalações, equipamentos, móveis e utensílios, recebimento, condições
de preparo e consumo, resíduos e pessoas (higiene, controle de saúde e
capacitação técnica).
A desobediência à Portaria configura infração sanitária, punível nos termos
da legislação específica e da Lei Municipal nº 13.725, de 9 de Janeiro de 2004
(Código do Município de São Paulo).
Assim, com o objetivo de evitar que o setor de panificação e confeitaria seja
autuado pelos órgãos estatais que fiscalizam a mencionada Portaria, o Sindipan/
Aipan-SP desenvolveu uma Cartilha contendo todas as normas obrigatórias que
devem ser obedecidas pelos panificadores. Ela está disponível para download
e pode ser visualizada no site das entidades, no endereço www.sindipan.org.br/
portal/verNoticia.php?id=620.

SERVIÇO:
Sindipan/Aipan/IDPC-SP
Fone: (11) 3113-0166
Site: www.sindipan.org.br

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS DO SINDIPAN/AIPAN-SP!
QUINTA DO MARQUÊS
JARDINS RESTAURANTE LTDA.

AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1853 - LJ. E SLJ.

COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS 3 C LTDA.

R. BARAO DE JACEGUAI, 1209

NOVA COTIA PÃES E DOCES LTDA. - ME

R. BENEDITO ISAAC PIRES , 415

PRIMU S ARAÚJO EMPÓRIO,
PANIF. E REST. LTDA. - EPP

AV. VEREADOR JORGE DE SOUZA, 874

PAULO CÉSAR DOS SANTOS PADARIA - ME

R. GARDÊNIA, 275

HIOLANDA T. CAVALLI PADARIA - ME

R. PINHEIROS, 327

ADAUTO BENTO GARCIA - ME

R. AMAPÁ, 32

ELISE PÃES E DOCES LTDA. - ME
BREAD E ART PANIFICADORA LTDA.

R. EMBIRUÇU, 560
R. ANTONIO PAULO DE ALMEIDA PRADO,71

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

Decoração de Bolos de Casamento

9h às 12h

07/05 a 11/05

Tendência em confeitaria

15h às 18h

07/05 a 11/05

Reaproveitamento de Produtos

9h às 12h

14/05 a 18/05

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

14/05 a 27/06

Doces Finos

9h às 12h

21/05 a 25/05

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

21/05 a 01/06

Cardápio de Inverno - Sopas

9h às 12h

28/05 a 01/06

Responsável Técnico

15h às 18h

28/05 a 01/06

Tábuas de Frios

15h às 18h

01/06

Básico de Chocolate

9h às 12h

04/06 a 11/06

Informática Básica

9h às 12h

04/06 a 11/06

Massa Folhada

14h30 às 18h30

04/06 a 11/06

Petit four avançado

9h às 12h

11/06 a 15/06

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

Básico de Salgados

14h30 às 18h30

25/06 a 29/06

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

Informática Básica

9h às 12h

23/07 a 27/07

Reaproveitamento de Produtos

15h às 18h

23/07 a 27/07

Decoração de Bolos de Casamento

14h30 às 17h30

23/07 a 27/07

Básico de Gastronomia

8h30 às 12h30

30/07 a 10/08

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

Pães Orgânicos

9h às 12h30

06/08 a 10/08

Trabalho com Pasta Americana

15h às 18h

06/08 a 10/08

Básico de Panificação

14h30 às 18h

06/08 a 19/09

Avançado de Confeitaria

14h30 às 18h

13/08 a 24/08

Decoração de Bolos (com bico)

9h às 12h

13/08 a 17/08

Cardápio Light e Saudável

9h às 12h30

13/08 a 17/08

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

20/08 a 03/10

Tábuas de Frios

15h às 18h

20/08

Rotulagem Nutricional

9h às 12h

21/08

Básico de Café Espresso

15h às 18h

22/08 a 24/08

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h

23/08 a 24/08

Petit four avançado

9h às 12h

27/08 a 31/08

Básico de Pizza

9h às 12h

03/09 a 10/09

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

03/09 a 17/09

Responsável Técnico

15h às 18h

10/09 a 14/09

Básico de Chocolate

9h às 12h

17/09 a 21/09

Tecnologia de Congelamento - Pães Congelados

15h às 18h

18/09 a 21/09

Chocolataria Fina

8h30 às 12h30

24/09 a 28/09

Avançado de Panificação

14h30 às 18h

24/09 a 05/10

Informática Básica

15h às 18h

24/09 a 28/09

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

26/09 a 27/09

Tábuas de Frios

15h às 18h

28/09

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

IDPC – NOVOS CURSOS 2012
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Pães Orgânicos

14h30 às 18h

02/04 a 09/04

MAIO
Tendência em confeitaria

15h às 18h

07/05 a 11/05

JUNHO
Básico de Chocolate

9h às 12h

04/06 a 08/06

Petit four avançado

9h às 12h

11/06 a 15/06

Decoração de bolos (com bico)

15h às 18h

11/06 a 15/06

Pães Rústicos

14h30 às 18h

18/06 a 22/06

Trabalho com Pasta Americana

9h às 12h

25/06 a 29/06

JULHO

SETEMBRO

Pães Rústicos

8h30 às 12h

09/07 a 13/07

AGOSTO
Pães Orgânicos

9h às 12h30

06/08 a 10/08

Trabalho com Pasta Americana

15h às 18h

06/08 a 10/08

Decoração de Bolos (com bico)

9h às 12h

13/08 a 17/08

Petit four avançado

9h às 12h

27/08 a 31/08

SETEMBRO
Básico de Chocolate
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SE FOR DIRIGIR, NÃO BEBA.
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A Souza Cruz
investe no crescimento
de seus parceiros
E também na preservação do meio
ambiente, na produtividade do solo, na
otimização dos recursos naturais, em
inúmeros projetos de responsabilidade
social, na sustentabilidade da atividade
de seus parceiros comerciais.
Faça a sua parte: devolva ao motorista
da Souza Cruz as caixas de entrega para
serem reutilizadas.
A natureza agradece!
Souza Cruz e você:
uma parceria nota 10.
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