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vem ouvindo as propostas dos candi-
datos a prefeitos e de muitos verea-
dores, estudando suas plataformas e 
propostas de fortalecimento e apoio 
à classe dos panificadores. E é muito 
importante que vocês façam o mes-
mo, buscando coerência nos discur-
sos e separando o joio do trigo, sem 
se deixar iludir por meras promessas 
de campanha. 

Estaremos discutindo o tema – 
ainda com maior ênfase – em todas 
as reuniões com os nossos associa-
dos a partir de agora, e queremos 
muito ouvir a opinião de vocês. Por 
isso, convidamos vocês a participar 
de todas elas, para que, juntos, como 
eu disse no começo desta conversa, 
possamos, também nesse campo, 
diminuir nossas falhas e potenciali-
zar nossas possibilidades de acerto. 
Afinal de contas, temos o poder e a 
força de escrever com exatidão as 
próximas linhas de nossa história, e 
não há motivo algum para deixar de 
fazê-lo, não é mesmo?

Um grande abraço e votos de mui-
to sucesso!

capacidade de nos superar-
mos sempre é um atributo 
que nos torna mais huma-

nos. Por sermos humanos, é claro, 
somos naturalmente falíveis. Mas é a 
vontade de baixar o “volume” da fa-
lha e aumentar o da sintonia do acer-
to que nos faz melhores a cada dia. 
Por isso, é muito bom – ao fazermos 
o balanço deste primeiro semestre 
do ano de 2012 – observar que a ca-
pacidade de acertos e de saborosas 
conquistas para nossas entidades 
ganhou vulto e suplantou, em muito, 
as nossas expectativas.

Claro que tivemos outros grandes 
momentos no primeiro semestre, 
como a comemoração dos dez anos 
do IDPC e, ainda, a grande festa do 
Jantar do Panificador. Porém, o que 
me inspirou a escrever as primei-
ras linhas desta minha mensagem, 
como vocês já devem ter percebido, 
é a emoção do apagar das luzes de 
mais uma FIPAN que ainda me move. 
Mais do que uma feira, ela foi uma 
celebração, não só ao nosso desejo 
de fazer dela um evento sempre mais 
bem aperfeiçoado e atualizado, como 
também da vitória do diálogo e do 
entendimento em prol do desenvol-
vimento de nosso setor. No semblan-
te e no registro de cada expositor no 
pós-evento pudemos constatar a ale-
gria dessas pessoas não só por ter re-
alizado ou iniciado grandes negócios 
a partir daquele encontro, mas ainda 
por ter tido a oportunidade de manter 
contatos com um público altamente 
qualificado e com poder de decisão. 

Para ele, a feira definitivamente foi 
produtiva, à enésima potência.

O mesmo, é claro, se pode dizer 
dos visitantes. Com tantos rumores 
de complicações econômicas gesta-
das no plano internacional rondan-
do o noticiário diário, foi muito bom 
para eles se darem conta e terem a 
certeza de que tem gente trabalhan-
do duro para instrumentalizá-los 
com produtos, equipamentos e ser-
viços capazes de criar efetivas pos-
sibilidades de desenvolvimento e de 
ativação do mercado interno, com o 
objetivo de manter a atividade inter-
na da economia brasileira e do nosso 
setor de panificação e confeitaria o 
mais longe possível dos ventos da 
crise mundial.

Agora que, por assim dizer, já en-
tramos na reta final de 2012, é a hora 
de pôr em prática todos os novos co-
nhecimentos de gestão aprendidos 
na primeira metade do ano e lançar 
mão de todas as modernas ferramen-
tas com as quais nos municiamos 
nesse período. Isso porque, o segun-
do semestre propõe grandes desafios, 
como aqueles ligados ao aumento 
dos custos fixos, principalmente, em 
decorrência da busca de personaliza-
ção do atendimento e dos produtos, 
atributos estes que jamais poderão 
sair da pauta do nosso dia a dia.

Vale lembrar, ainda, que, em outu-
bro, temos um grande encontro mar-
cado com o futuro de nossas cidades 
e, em última análise, com o nosso 
próprio, que são as eleições munici-
pais. Proativamente, o SAMPAPÃO já 

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

Temos o poder e a força de escrever com exatidão as próximas linhas de nossa história, e 
não há motivo algum para deixar de fazê-lo, não é mesmo?

O futurO depende de nós

e d i t o r i a l

A



4    :::  IP&C 783  :::  Ago/Set 2012

Sede: Rua Santo Amaro, 313 – Centro – São Paulo – SP – CEP 01315-001 – Fone: 11 3291-3700 – Fax: 11 3106-9867  ConSulte noSSo site:  
http://www.sindipan.org.br  e-mailS: PreSidente: presidente@sindipan.org.br – ViCe-PreSidente: aipan@sindipan.org.br – Gerente exeCutiVo:  
gerente@sindipan.org.br – JurídiCo CíVel: civel@sindipan.org.br – JurídiCo trabalhiSta: trabalhista@sindipan.org.br – marketinG: marketing@sindipan.org.br – 
informátiCa: informatica@sindipan.org.br – reViSta iP&C: revista@sindipan.org.br – SeCretaria: secretaria@sindipan.org.br

dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

atendimento: de segunda a  
sexta-feira, das 16h às 18h

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

Criminal, tributário 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

atendimento: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 12 h.

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

Aso-Clin – Assessoria em Saúde 
Ocupacional e Clínicas – Dr. Amauri 

Mesquita

 ConSultório odontolóGiCo:

Dr. Armênio Soares Ferreira Jr. 
e Dra. Angela Lullo Ferreira

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto : 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

Luis Carlos de Souza
diretor de Patrimônio: 
José Pinho dos Santos
diretor de marketinG: 

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria
Alfredo Carreira dos Santos

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal - SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa
diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 
André dos Santos Teixeira

diretor finanCeiro: 
Manoel de Oliveira Martins

diretor finanC. adJ : 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

diretor SoCial: 
João Lucas Dias Gonçalves

diretor téCniCo: 
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

diretor de Patrimônio: 
Manuel Rodrigues Gato
diretor de marketinG: 
Wagner Vale Ferreira

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes

Ricardo Magalhães
Sergio Bartolo Manso

Valdeir Antonio de Jesus

ConSelho fiSCal
Fernando Gonçalves Perregil

Fernando Pedro de Souza
Manuel Rodrigues Antunes Leal

ConSelho fiSCal - SuPlenteS
Pedro Paulo Sobrinho

Ronaldo Amaro Macarrão
Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2009-2013

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

diretor exeCutiVo: 
Paulo Roberto O. Sciamarelli

teSoureiro: 
Carlos Gonçalves Teixeira

SeCretário: 
Eduardo Gonçalves Martins
ConSelho adminiStratiVo  

membroS natoS

Alfredo Carreira dos Santos
Alfredo Martins (in memoriam)

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

ConSelho adminitratiVo  

membroS eleitoS

Antero José Pereira
Armênio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
José Augusto Caseiro

Júlio César Dinis
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

ConSelho ConSultiVo 
membroS efetiVoS

Alexandre Pereira Silva
Christian Mattar Saigh

Fernando Vasco Leça do Nascimento
Luiz Martins

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Marcos Antônio Gonçalves Salomão

Ronaldo Amâncio Góz

ConSelho ConSultiVo 
membroS SuPlenteS

Antônio Pinto Ferreira

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Jaime Antônio Dias Simão

João Diogo
João Lucas Dias Gonçalves
Luiz Ivanildo Tenório Farias

Oswaldo Rodrigues de Abreu

ConSelho fiSCal – efetiVoS
André dos Santos Teixeira

Jair Marchini
Manuel de Oliveira Martins

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antônio Rodrigues Ferreira

José Borges Pereira
Manuel Rodrigues Gato

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2009 – 2012

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manoel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Rubens Casselhas

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antônio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Jair Marchini

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre  Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

Dialino dos Santos Rosário
Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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O Instituto de Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria de São 
Paulo (IDPC) completou dez anos de existência e, atualmente, é 
reconhecido como um dos principais centros de ensino e de refe-
rência em ambos os segmentos não só no Brasil, como no mundo 
todo. Para comemorar uma data tão especial, foi realizada, no dia 
4 de julho, na Câmara Municipal de São Paulo uma sessão solene 
de homenagem ao IDPC, como fruto de uma iniciativa do vereador 
Toninho Paiva. 
“Nosso ‘menino’ de dez anos se transformou num gigante. Desde o 
início de suas atividades, mais de 12 mil pessoas foram qualificadas 
pelo Instituto. Agradecemos e esperamos continuar contando com 
o interesse dos empresários da panificação de São Paulo, no sen-
tido de mandar seus funcionários para os cursos que promovemos 
no IDPC, bem como com a colaboração das empresas mantenedo-
ras e apoiadoras do Instituto, que vão até lá desenvolver produtos 
e receituários, para que tenhamos uma mão de obra cada vez mais 
qualificada”, enfatizou, na ocasião, Antero José Pereira, presidente 
do SAMPAPÃO, entidade que congrega o Sindipan-SP, a Aipan-SP 
e o IDPC. As mencionadas empresas receberam diplomas come-
morativos para registrar a importância de sua participação na cons-
trução dos primeiros dez anos do Instituto.
A solenidade contou com a participação de um grande número de 
convidados e foi prestigiado com a presença de diversas autorida-
des das esferas municipal, estadual e federal, além de personali-
dades ligadas a entidades do setor e parceiras do estado de São 
Paulo. “Propusemos esta sessão solene pra valorizar o trabalho do 
IDPC, que, por meio de suas atividades, além do trabalho de qua-

uma linda hOmenagem aOs 
dez anOs dO idpC

palestra sObre empreendedOrismO nO sampapÃO
Aprender a empreender. Este foi o foco da palestra intitulada “Empreendedorismo e a Indústria de Panifi-
cação”, promovida pelo SAMPAPÃO em seu auditório, no dia 26 de junho, ministrada pelo administrador e 
psicólogo Nelson Destro Fragoso, que atua como professor universitário na Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie e como Coordenador de estágio e membro da Comissão de Implantação da Incubadora Mackenzie 
desde 2005. Com a proposta de apresentar os conceitos de empreendedorismo na prática para empre-
sários do setor de panificação e como enfrentar os desafios nesse mercado, o conteúdo programático do 
encontro trouxe respostas para perguntas como “O que é empreendedorismo?”, e abordou as característi-
cas das pessoas empreendedoras e temas relacionados ao desenvolvimento da cultura empreendedora na 
padaria, para produzir mais e melhor, tornando seus funcionários ainda mais produtivos.

o vereador toninho Paiva, autor da iniciativa, recebe homenagem no evento.

os mantenedores e apoiadores do idPC receberam diplomas comemorativos. 

empreender pode até parecer algo 
como pegar carona num foguete. e, com 
a aplicação da técnica certa, o resultado 
pode vir realmente rápido assim.

depois da cerimônia na Câmara, os convidados participaram do coquetel.

lificação profissional, vem introduzindo importantes inovações no 
setor”, afirmou o vereador Toninho Paiva. 
“Trata-se de um reconhecimento ao sucesso de uma iniciativa que 
contempla um setor importante da economia brasileira, que é o 
símbolo da pequena empresa e de uma categoria que gera em-
pregos e renda”, opinou, por sua vez, o deputado federal Vicente 
Cândido. “Esta festa merece o brilho e a intensidade que o IDPC 
tem. E tenho certeza de que ele terá oportunidade de continuar 
formando muitos outros técnicos, para poder prestar esse serviço 
maravilhoso que a panificação faz”, registrou o deputado federal 
Arnaldo Faria de Sá. Para fechar a noite com chave de ouro, após 
o encerramento da sessão solene, todos os participantes da home-
nagem foram convidados para um grande coquetel no auditório do 
prédio-sede do SAMPAPÃO.
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em nOme dO desenvOlvimentO 
sustentável
O presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, integrou a comitiva de direto-
res da Fiesp na inauguração do “Espaço Humanidade 2012”, no dia 11 de junho, 
durante a Conferência das Nações Unidas Rio+20. Reconhecendo a importância 
do atual momento do desenvolvimento sustentável para a sociedade brasileira, a 
entidade paulista, em parceria com o Sistema Firjan e a Fundação Roberto Ma-
rinho, construíram a instalação no Forte de Copacabana. Até o dia 22 de junho, 
o local sediou uma série de seminários e debates sobre os temas da Rio+20 – a 
maioria deles com transmissão on-line, via live streaming –, além de uma exposi-
ção aberta ao público, concebida pela cenógrafa Bia Lessa. Durante o período, o 
Espaço Humanidade recebe a visitação de mais de 230 mil pessoas.

de 11 a 22 de junho, o espaço humanidade recebeu a visita de 
mais de 230 pessoas.

presidente dO sampapÃO é 
paraninfO de turma dO senai
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, foi paraninfo da 
formatura da turma de padeiros da Escola Senai “Horácio Augusto 
da Silveira”, em evento realizado no dia 19 de junho, na unidade 
localizada no bairro da Barra Funda, em São Paulo. O curso tem 
por objetivo a formação de profissionais aptos a desempenhar as 
tarefas atinentes dentro dos mais elevados padrões de qualidade 
e segurança alimentar. Para isso, a carga horária de 160 horas do 
curso compreende disciplinas relacionadas à contaminação de 
alimentos, micro-organismos, higiene e sanitização, segurança, 
cálculos e balanceamento de receitas, elaboração de relatórios 
de produção e estudos e análises de farinha, ingredientes e 
máquinas e equipamentos. A cerimônia, que outorgou diplomas 
a 36 formandos, contou com as participações de Sílvia Helena 
Carambolante, diretora da Unidade de Formação Profissional do 

na cerimônia foram outorgados diplomas a 36 formandos da turma de 
padeiros.

Senai, de Sílvio Aparecido da Silva, diretor titular do Ciesp-Oeste; e 
da técnica de ensino do Senai, Jéssica Meneguelli Meireles.

Se
na

i

Fie
sp

aCademia bunge é inaugurada 
em sÃO paulO
A Bunge inaugurou na capital paulista um espaço para formação e 
capacitação de clientes e profissionais do setor. A Academia Bunge, 
localizada na região sul de São Paulo, é considerada por especia-
listas uma das mais completas do Brasil e espera receber cerca de 
cinco mil visitantes no primeiro ano de atividade. Além de atender a 
clientes e parceiros da empresa, o local abrigará cursos modulares 
de acordo com a necessidade de cada visitante e irá sugerir aplica-
ções de receitas e treinamento técnico, disponibilizando também in-
formações relevantes para o negócio dos parceiros da Bunge. Neste 
primeiro momento, ela oferecerá dez cursos modulares específicos 
nas áreas de azeite, farinha de trigo, pães crocantes, suaves e doces, 
confeitaria, massa folhada, massa semi folhada, bolos e tortas deco-
rados, doces especiais, cozinhas, molhos e arroz.
Com capacidade para atender até 100 pessoas por dia, a Acade-
mia Bunge foi montada com o que há de mais moderno em equi-
pamentos, com destaque para: a Ilha de cocção, os fornos combi-
nados, os ultracongeladores para panificação e confeitaria, além do 
micro-ondas profissional, que regenera o alimento e, em apenas 30 
segundos, o aquece, deixando pronto para ser servido. Instalada 

num espaço de 800m², conta com quatro cozinhas profissionais 
– uma com foco em panificação, outra em refeição e sobremesa, 
uma em confeitaria fina e finalização e a última especialmente para 
desenvolvimento e criação de receitas, treinamentos internos, além 
de suporte aos cursos modulares. A Academia Bunge também ofe-
rece treinamento para barista, espaço de convivência (biblioteca), 
um auditório para 40 pessoas, além de abrigar o centro de aten-
dimento do SABE – Serviço de Atendimento Bunge Especialistas.

Com capacidade para atender até 100 pessoas por dia, a academia bunge 
foi montada com o que há de mais moderno em equipamentos e insumos.

Bu
ng

e
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luiz farias lança livrO 
sObre massa fOlhada
Luiz Farias, um dos maiores e mais respeitados che-
fs de gastronomia do Brasil e do mundo, lançou, no 
dia 5 de junho, em São Paulo, mais uma obra que, 
certamente, vai contribuir para o desenvolvimento do setor de panificação e confeitaria no 
Brasil. O livro “Massa Folhada” (Lua Editora, 130 pgs.) é resultado de 30 anos de estudos 
e pesquisas do chef e contou com o apoio do SAMPAPÃO para o seu lançamento. “Me 
preocupei com os detalhes para fazer um livro de alto nível. No Brasil, usamos a massa 
folhada quase que somente para fazer Mil Folhas e Palmier, mas ela tem infinitas outras 
aplicações, como em doces, tortas, pizzas, canapés, salgados e muito mais. Para o presi-
dente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, presente ao lançamento, os trabalhos do chef 
Luiz Farias sempre contribuíram com o setor e vão continuar contribuindo: “Uma significa-
tiva parte dos avanços e do desenvolvimento da confeitaria e da panificação brasileira se 
devem ao Luiz. Estou muito feliz com o lançamento desse novo livro, que certamente trará 
informações, dicas e novas receitas para os profissionais que atuam no segmento”, afirma. 

P a i n e l  d e  n o t í c i a s

COmitê femininO difunde 
prátiCas de sustentabilidade
O Comitê Feminino deu mais um passo a favor do meio ambiente 
e de sua “cruzada” para divulgar e incentivar em todas as regiões 
de São Paulo a prática de ações sustentáveis. Desta vez, as da-
mas da panificação visitaram a Escola Móvel de Panificação es-
tacionada no Mercado Municipal de Santo Amaro, para levar aos 
profissionais informações sobre o projeto de Reciclagem do Óleo 
nas Padarias e a Sacola Vai e Volta do SAMPAPÃO. “A prioridade 
do Comitê Feminino é conscientizar os funcionários das padarias 
no sentido de separarem corretamente o lixo, visando à recicla-
gem e, também, à difusão desse conceito entre os clientes da 
padaria, para que todos participem”, explica Evane Santos, uma 
das integrantes do Comitê em visita à Escola Móvel. 
“Estamos observando uma mudança de cultura entre as pessoas 
no que diz respeito à preservação ambiental. Seguramente, as 
novas gerações serão muito mais participativas nessa questão”, 
opina, por sua vez, Fátima Aguiar, outra que marcou presença na 

 evane, fátima e rita 
(da esq. para a dir.) 

realizaram a visita à 
escola móvel.

visita. E a boa notícia é que novas ações já estão sendo realiza-
das: durante a FIPAN 2012, o Comitê Feminino fez uma ampla 
divulgação no estande do SAMPAPÃO e também entre os expo-
sitores – distribuindo, inclusive, um folheto explicativo – para que 
a feira, já em 2013, seja totalmente sustentável: “A proposta é cui-
darmos da coleta e encaminhamento para reciclagem de papéis 
e madeiras utilizados tanto na montagem quanto na desmonta-
gem da FIPAN. Além disso, queremos recolher todas as latas, 
copos plásticos e resíduos orgânicos para dar-lhes a correta des-
tinação. Assim, a FIPAN 2013 será a primeira feira sustentável do 
segmento”, finaliza Rita Rubeis, que também faz parte do grupo.

Marina Ficcio/DCI
Lua Editora/ TeleShow

Te
leS

ho
w

o novo livro contêm informações, dicas e receitas 
sobre a massa folhada. no detalhe, o chef luiz farias 
com o presidente do SamPaPão, antero José Pereira.

dCi prOmOve enCOntrO COm O 
setOr de panifiCaçÃO
O jornal DCI reuniu, no dia 3 de julho, profissionais do segmento da 
panificação para um café da manhã em sua sede, na região central, 
para apresentação de seu Caderno Especial – Padarias, que circulou 
no dia 17 de julho, com distribuição especial na FIPAN 2012. Con-
vidado especial do evento, João Ricardo Neves, diretor da Seven, 
organizadora da feira, promoveu uma rápida apresentação sobre a 
“Pesquisa e informações de mercado”, realizada pela organização da 
feira no ano passado. Entre os destaques apontados pela pesquisa 
realizada com empresários do segmento estão: 43% das padarias de 
todo o país estão situadas na região Sudeste; 49,3% são empresas 
familiares; 48,5 milhões de clientes são atendidos pelas mais de 63 
mil padarias brasileiras. “As padarias se tornaram a principal loja de 
conveniência do público brasileiro. Hoje um crescente nicho é a área 
de alimentação dentro da padaria que se tornou concorrente dos 

antonio Carlos rios Corral, 
superintendente do Grupo 

dCi (eSQ.) e João ricardo 
neves, diretor da Seven, 
organizadora da fiPan.

restaurantes”, enfatizou João Ricardo. Para finalizar o evento, o su-
perintendente do Grupo DCI, Antônio Carlos Rios Corral agradeceu 
aos participantes com um convite para que todos acompanhassem 
o trabalho da publicação: “Sabemos da importância do setor da pa-
nificação e passamos aqui um pouco de nossa contribuição como 
veículo de imprensa para divulgar o trabalho desse segmento. Obri-
gado a todos os presentes, neste evento que se tornou tradição na 
agenda do DCI”, finalizou. (Fonte: DCI)
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As medidas de estimulo à produção brasileira, recentemente 
anunciadas pelo governo, podem surtir efeito ainda no segundo 
semestre de 2012, segundo o ministro da Fazenda, Guido 
Mantega. Ao participar do Seminário Econômico Fiesp e Lide 
intitulado – Agenda Brasil, Proposta para o Avanço Acelerado do 
País, realizado no dia 4 de julho, no prédio-sede da Fiesp, em 

Ju
nio

r R
uiz São Paulo, contando com a presença de um grande número de 

empresários e representantes de entidades – entre eles, o presidente 
do SAMPAPÃO, Antero José Pereira –, Mantega afirmou que faz 
parte dos planos do governo promover mudanças na área tributária, 
reduzir custos com energia elétrica. “Acredito que se olharmos o 
cenário da economia brasileira, as transformações que ela está 
sofrendo, as mudanças que ainda vamos fazer no campo tributário, 
na redução dos custos de energia elétrica, nós teremos daqui a 
pouco um país muito competitivo”, afirmou o ministro da Fazenda. 
Pedindo confiança aos empresários, Mantega disse acreditar que o 
crescimento econômico modesto no Brasil, em parte por conta do 
cenário mundial adverso, deve apresentar entre 2013 e 2014 uma 
taxa de crescimento de 4% a 5%. “É muito importante a atitude dos 
empresários nesse momento de confiar. Nós estamos em uma situação 
ate mais confortável que 2008/2009 porque naquela época os senhores 
confiaram, não no primeiro momento, mas os senhores viram que as 
condições do Brasil eram melhores e que o governo estava disposto a 
fazer o que fosse preciso”, afirmou o ministro da Fazenda.

no encontro, o ministro da fazenda pediu a confiança do empresariado.

sampapÃO marCa presença em semináriO da fiesp/lide

sessÃO sOlene COmemOra O dia de pOrtugal
Por iniciativa do deputado estadual Fernando Capez, foi realizada, no dia 11 de junho, na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo sexto ano consecutivo, a sessão 
solene para homenagear o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 
comemorado em 10 de junho. A iniciativa teve como objetivo reforçar, ainda mais, os laços 
que unem portugueses e brasileiros. Diversas personalidades estiveram entre os convida-
dos e homenageados, como o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o chef Edu Guedes, 
o apresentador Luciano Faccioli, o técnico Felipão e diversos membros da Diretoria do 
SAMPAPÃO, entre eles, o diretor administrativo Júlio Dinis.

o chef edu Guedes, recebe a homenagem do deputado Capez (dir.) e do 
presidente da Comunidade luso-brasileira, antônio de almeida e Silva.

Teleshow

Muita interação em termos de feiras e eventos internacionais liga-
dos ao setor de panificação e confeitaria neste mês e no mês que 
vem. De 19 a 21 de agosto, será realizado na Cidade do México o 
Encontro Internacional UIB-CIPAN-CANAINPA, no qual será feito um 
balanço das atividades das três entidades no último ano e discuti-
dos os planos de ação e perspectivas para os próximos. Na opor-
tunidade também serão promovidas a Reunião Presidium da UIB e 
a Reunião Alterna da CIPAN. Logo na sequência, de 22 a 25 de 

agosto acontece, no World Trade Center 
da Cidade do México, a Mexipan 2012. 
Nela, fabricantes e distribuidores de pro-
dutos e serviços para padarias, confeita-
rias, chocolatarias e sorveterias prometem 
mostrar grades novidades em termos de 
lançamentos de máquinas e insumos. As 
cifras da Mexipan, que é realizada de dois 

em dois anos, vêm apresentando um crescimento considerável. A 
edição de 2010, por exemplo, contou com um aumento de 88% no 
número de visitantes, em relação ao evento promovido em 2008. Por 
isso, as expectativas para 2012 são bastante otimistas. 
Já entre os dias 16 e 21 de setembro, os profissionais do setor têm 
um compromisso marcado com o futuro na IBA 2012, que será 
realizada em Munique, na Alemanha. Esta é a maior feira do mundo 
especializada em equipamentos de panificação, fornos, meios de 
cozedura, construção de lojas, técnicas de refrigeração, máquinas 
de sorvete, equipamentos de confeitaria e pastelaria, máquinas e 
embalagens. A FIPAN e a revista IPC também estarão presentes 
com um estante na feira, como parte de um acordo de integração 
e reciprocidade entre os eventos. Além disso, a ABIEPAN e a APEX-
Brasil deverão fazer a montagem na IBA de uma Padaria Conceito, 
na mesma área dos estandes coletivos de empresas brasileiras, que 
também serão levados por elas para lá. A agência AD Viagens e 
Turismo, parceira do SAMPAPÃO, está oferecendo pacotes com 10% 
de desconto somente na parte terrestre para todos os interessados 
em visitar a feira. Estes podem entrar em contato com a AD pelo 
telefone (11) 5087-3455, ou pelo email feiras@adturismo.com.br. 

agenda: eventOs internaCiOnais em agOstO e setembrO

AD
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ag
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 Tu

ris
mo a agência ad Viagens e turismo, par-

ceira do SamPaPão, está oferecendo 
pacotes para os associados com 10% 
de desconto na parte terrestre.
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Chalita defende pÃO franCês nas esCOlas
Em evento realizado com empresários da Câmara Portuguesa no dia 25 de junho, no Hotel 
Tivoli, em São Paulo, o candidato do PMDB a prefeito de São Paulo, Gabriel Chalita, con-
cordou ontem com a distribuição do pãozinho na merenda escolar.  “Gostei muito da ideia. 
A gente vai estudar isso”, disse em resposta ao presidente do SAMPAPÃO, Antero José 
Pereira, que sugeriu o fornecimento de pão francês no lanche das escolas municipais, a ser 
feito pela padaria mais próxima do estabelecimento de ensino.

a distribuição do pão francês na merenda pode ajudar muito no 
aumento do consumo de pão na capital paulista.

 SAMPAPÃO

Por meio de seu Departamento de Marketing, o SAMPAPÃO elaborou um folder para divulgar a enorme gama 
de serviços que oferece a seus associados. A peça, que está sendo entregue a eles e, também, distribuída em 
eventos externos – como foi o caso da FIPAN 2012 –, traz as linhas gerais dos principais serviços – dos 38 
oferecidos pelas entidades –, entre os quais Jurídico Cível e Trabalhista, Odontologia com consultório de primeira 
linha instalado em sua sede, Medicina do Trabalho, Marketing, Arquitetura, Pesquisa, Câmara de Conciliação e 
Registro de Marcas e Patentes, bem como aqueles resultantes das parcerias com outras entidades, como Fiesp, 
Abip, Aipesp, CIPAN e UIB. Isso tudo, é claro, sem esquecer o IDPC e da Escola Móvel, voltada à qualificação e 
requalificação da mão de obra da periferia de São Paulo, que, desde o seu início de atividades, já treinou mais de 
1.500 trabalhadores. 

o folder, contendo informações importantes, foi desenvolvido 
pelo departamento de marketing do SamPaPão.

sampapÃO Cria peça espeCial para divulgar seus serviçOs

COmunidade sOlidária
No Dia 25 de junho, foi realizada em São Paulo a cerimônia de 
encerramento da Campanha do Agasalho 2012 do Conselho da 
Comunidade Luso-brasileira do Estado de São Paulo (CCLB), em 
paralelo com a Campanha do Agasalho 2012 promovida pelo Fun-
do de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural do Estado 
de São Paulo. Foi uma noite especial para todos aqueles que, cora-
gem, empenho e amor ao próximo, participaram da ação, mostrou. 
Muitos notáveis prestigiaram o evento, como Maria Lúcia Guima-
rães Ribeiro Alckmin – Lu Alckmin –, primeira dama e presidente 

a primeira 
dama com 
membros da 
diretoria do 
SamPaPão e 
em pose com 
o presidente 
antero.

do Fundo de Solidariedade e Desenvolvimento Social e Cultural 
do Estado de São Paulo, o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, 
Manoel Rocha Alves, proprietário da Rede Graal, Teresa de Jesus 
Pires Morgado, diretora do Departamento Feminino do Conselho e 
responsável pelo evento, Antero José Pereira, presidente do SAM-
PAPÃO, diretores desta entidade e muitos integrantes do Conselho 
e seu presidente Antonio de Almeida e Silva. 
“É uma grande alegria poder contar mais um ano com o apoio esta 
comunidade tão generosa. Além de agasalhar, o objetivo da Cam-
panha do Agasalho é dar dignidade para as pessoas que recebem 
doações, oferecendo condições também de saírem em busca de 
um emprego, com roupas em bom estado e bem conservadas”, 
pontuou Lu Alckmin em seu pronunciamento. Para o presidente da 
CCLB, a presença da comunidade engrandece essa justa iniciativa 
e a torna fortalecida. “Sabemos como a comunidade demonstra 
que tem união, participação e espírito de solidariedade”, registrou 
Almeida e Silva. Comemorando a arrecadação de cerca de 2.500 
cobertores, o evento foi encerrado com um show da cantora portu-
guesa Glória de Lourdes.On

o

falha nOssa!!!
Na pág. 16 da edição de nº 782 (Jun/Jul 2012), no contexto da reportagem “Talento em 
evidência”, que fala sobre os agraciados com o título de Panificadores do Ano 2012 do 
SAMPAPÃO, cometemos um erro na legenda da foto que reproduzimos ao lado, na qual 
aparece, ao centro, de vermelho, a homenageada e sócia-proprietária da Panificadora e 
Confeitaria Nova Portuguesa, Antônia Pinheiro de Oliveira, ladeada por dois gerentes da 
equipe da padaria, cujos nomes corretos são Maria Zuleite Gomes Leite e Wagner Oliveira 
de Araújo. Pedimos sinceras desculpas a eles, à Antônia e aos leitores pelo ocorrido.

Cláudio Lira

P a i n e l  d e  n o t í c i a s





12 :::  IP&C 783  :::  Ago/Set 2012

Cerveja COm sabOr da flOresta
A Amazon Beer, localizada na Estação das Docas, em Belém do Pará, é uma cervejaria 100% artesanal da 
região da Amazônia. A região amazônica guarda uma riqueza de variedade de frutas que encanta os moradores 
e turistas, e garante o vigor de quem lá vive, com uma vantagem sobre qualquer região do planeta que queira 
a ela se comparar. Inovadora, criativa, e empenhada em difundir a cultura cervejeira no Brasil, a Amazon Beer 
apresenta sua mais nova estrela, a TAPEREBÁ WITBIER (4,7%), cerveja aromatizada com fruto que leva o nome 
originário da América Tropical, conhecido também como cajá. A fruta taperebá é rica em Vitamina C e B2, 
Fósforo, Ferro, Proteína, Fibra Alimentar e Cálcio. Seu tamanho é idêntico ao de uma pequena ameixa. A nova 
cerveja utiliza dois tipos de malte, o trigo e a cevada. As witbiers tiveram origem na escola cervejeira belga há 
mais de 400 anos. São cervejas leves e bem refrescantes, por esse motivo agradam muito o público feminino. 
SAC: (91) 3212-5401. Site: www.amazonbeer.com.br 

Amazon Beer

n o v i d a d e s

para diversifiCar O mix das padarias
A Fleischmann amplia seu portfólio para o mercado de panificação e confeitaria 
com três práticos lançamentos, que prometem suprir a crescente demanda dos 
consumidores por “pequenas refeições” e diversificar o mix de produtos das 
padarias, já que permitem o preparo de diversas receitas. O primeiro deles é a 
MISTURA PARA FOLHADOS – indicada para o preparo de salgados e doces, 
ela permite a criação de receitas balanceadas, tem alto rendimento, já que o 
saco de 5Kg produz 230 folhados de 50g, e proporciona facilidade no trabalho com as dobras, tem coloração uniforme, alta crocância 
e excelente salto de forno. Já a nova MISTURA PARA CROISSANT permite um preparo mais rápido dos pães, já que por ter uma receita 
padronizada, o manuseio da massa fica mais fácil. Além disso, conta com outros atributos: alto rendimento (190 croissants de 45g), facilita 
o trabalho das dobras, tem um excelente salto de forno e resulta em croissants com miolos alveolados e com sabor ideal para recheios 
doces e salgados. Finalmente, a MISTURA PARA BRIOCHE, com aroma e sabor fiel ao brioche artesanal, permite a fabricação de um 
pão com miolo fibroso, coloração superior, receita balanceada que proporciona bom salto de forno, fácil manuseio para o padeiro e alto 
rendimento (24 unidades de 315 g, por embalagem de 5 kg). SAC: 0800 7041931. Site: www.fleischmann.com.br 

duplO OurO para a sanjO
A vinícola Sanjo conquistou DUAS MEDALHAS DE OURO durante o Concurso Nacional de Vinhos Finos e 
Destilados do Brasil – Concurso Mundial de Bruxelas-Brasil (CMBB), cuja nona edição se deu no último dia 04 
de julho, em cerimônia de premiação realizada no Costão do Santinho Resort em Florianópolis (SC). O vinho 
branco Núbio Sauvignon Blanc 2011 e o vinho espumante Maestrale Rosé Brut 2008 receberam medalhas 
de ouro, um reconhecimento que reforça os atributos singulares dos vinhos finos de altitude catarinenses, em 
especial, do terroir da região vinícola de São Joaquim onde são produzidos, aliados à reconhecida qualidade 
dos produtos da Sanjo. O concurso, que a cada ano se estabelece como uma importante vitrine para os 
produtores de vinhos e destilados nacionais, reuniu amostras vindas de países como Chile, Uruguai, Canadá, 
Suíça e Bélgica, num montante de 220 rótulos participantes. No total, o corpo de jurados composto por 
experts nacionais e internacionais, outorgou 11 medalhas Grande Ouro, 28 medalhas de Ouro e 30 de Prata, 
de acordo com as pontuações alcançadas. SAC: (49) 3233 0012. Site: www.sanjo.com.br Sa

njo

para COmpetir COm as latinhas
A Casa Di Conti, empresa fundada em 1947 na cidade de Cândido Mota (SP), iniciou suas atividades com a fabricação 
dos mais diferentes tipos de bebidas alcoólicas, como destilados, conhaques, licores e aperitivos, e ganhou projeção 
nacional com a produção de vinhos aromatizados, mais conhecidos como vermutes da marca Contini. Em 2001, 
nasceu a Cervejaria Conti, instalada no parque industrial da empresa, e que hoje conta com um completo portfólio de 
cervejas para os diferentes nichos de mercado. Buscando inovar constantemente, a empresa acaba de lançar sua 
Conti Bier na garrafa desenvolvida pela Verallia – divisão de embalagens de vidro do Grupo Saint-Gobain responsável 
pela fabricação de potes e garrafas para o segmento de bebidas e alimentos. A nova garrafa de 300ml foi desenvolvida 
especialmente para atingir o público jovem de 18 a 35 anos e os consumidores que apreciam a cerveja na garrafa, 
mas que só encontravam esta opção de volume em latinhas de alumínio. Outro diferencial do produto são os preços 
mais acessíveis para o consumidor final. SAC: 0800 7079696. Site: www.contibier.com.br  Ca

sa
 Di

 Co
nt

i

Fleischm
ann



13Ago/Set 2012  :::  IP&C 783  :::

n o v i d a d e s

Chá mate COm limÃO dO bem 
Para quem gosta de chá mate, não importa a temperatura ou se é inverno ou verão. Essas pessoas sabem que 
além de delicioso, o chá mate ainda faz bem para a saúde: ajuda a diminuir o colesterol, melhora a digestão e 
ainda auxilia no emagrecimento. Sabendo disso, a Do Bem – empresa de bebidas 100% naturais e integrais – 
pegou seu “Frutomóvel” e foi até o Sul do País para descobrir cortes incríveis e segredos para deixar o mate 
ainda mais gostoso. Na volta, uma parada por São Paulo, numa fazenda que produz limões Tahiti. O resultado? 
Uma receita tão original que virou o xodó da Do Bem: CHÁ MATE COM SUCO DE LIMÃO INTEGRAL. E como 
todas as bebidas Do Bem, não há aromas artifi ciais de limão, nem corantes ou conservantes. Com apenas 
72Kcal por copo (200ml), o produto é feito com suco de limão integral. Disponível na versão de 1 litro, o Chá 
Mate com Limão Do Bem tem 0,6g de proteínas. SAC: (21) 2287-5767. Site: www.dobem.com 

Do
 Be

m

delÍCia vinda da gréCia
A Vigor, com sua experiência de mais de 90 anos no mercado de lácteos brasileiro, lança no Brasil 
o iogurte VIGOR GREGO. Reconhecido como o melhor iogurte do mundo, o produto chega às 
padarias com sua consistência ultracremosa e já plenamente reconhecida nos Estados Unidos 
e Europa. O Iogurte Vigor Grego proporcionará ao consumidor brasileiro uma nova experiência 
de consumo nunca antes imaginada em um iogurte. Disponível nos sabores Tradicional e 
Baunilha, em embalagens de 100g, Vigor Grego é ideal para ser consumido em diversos momentos 
do dia, inclusive como sobremesa, pois alia a saudabilidade de um iogurte à indulgência de uma sobremesa, com sabor intenso e capaz de 

preencher o paladar. Os ingredientes de alta qualidade aliados à expertise da Vigor na fabricação 
de produtos lácteos fazem do novo iogurte da Vigor um produto altamente diferenciado, que irá 
surpreender os consumidores. Vigor Grego possui alto valor nutricional, com muito mais proteínas 
que um iogurte convencional. Mais sabor, mais saudável e muito mais cremoso. Certamente, 
Vigor Grego irá encantar os brasileiros. SAC: 0800-7246433. Site: www.vigor.com.br 

Vigor

A Vigor, com sua experiência de mais de 90 anos no mercado de lácteos brasileiro, lança no Brasil A Vigor, com sua experiência de mais de 90 anos no mercado de lácteos brasileiro, lança no Brasil 
o iogurte VIGOR GREGO. Reconhecido como o melhor iogurte do mundo, o produto chega às o iogurte VIGOR GREGO. Reconhecido como o melhor iogurte do mundo, o produto chega às 
padarias com sua consistência ultracremosa e já plenamente reconhecida nos Estados Unidos padarias com sua consistência ultracremosa e já plenamente reconhecida nos Estados Unidos 
e Europa. O Iogurte Vigor Grego proporcionará ao consumidor brasileiro uma nova experiência e Europa. O Iogurte Vigor Grego proporcionará ao consumidor brasileiro uma nova experiência 
de consumo nunca antes imaginada em um iogurte. Disponível nos sabores Tradicional e de consumo nunca antes imaginada em um iogurte. Disponível nos sabores Tradicional e 
Baunilha, em embalagens de 100g, Vigor Grego é ideal para ser consumido em diversos momentos Baunilha, em embalagens de 100g, Vigor Grego é ideal para ser consumido em diversos momentos 

Vigor

preencher o paladar. Os ingredientes de alta qualidade aliados à expertise da Vigor na fabricação preencher o paladar. Os ingredientes de alta qualidade aliados à expertise da Vigor na fabricação 
de produtos lácteos fazem do novo iogurte da Vigor um produto altamente diferenciado, que irá de produtos lácteos fazem do novo iogurte da Vigor um produto altamente diferenciado, que irá 

Vigor Grego irá encantar os brasileiros. SAC: 0800-7246433. Site: Vigor Grego irá encantar os brasileiros. SAC: 0800-7246433. Site: 

sOrvete da turma da mÔniCa
A Sorvetes Jundiá apresenta uma novidade para os fãs da turma mais famosa das histórias em quadrinhos. A terceira maior empresa de 
sorvetes do País incrementa sua linha de licenciados Turma da Mônica e lança o PICOLÉ MAÇÃ DO AMOR TURMA DA MÔNICA JOVEM. 

O lançamento é um produto cheio de surpresas, resultado de mais uma parceira da Jundiá com a 
Mauricio de Sousa Produções. O Picolé Maçã do Amor é feito com suco natural da fruta, sendo uma 
opção deliciosa e nutritiva para qualquer hora do dia. Cada embalagem, além de ser ilustrada pelos 
personagens Mônica e Cebolinha, conta com um adesivo temático. São 24 adesivos diferentes 
com a carinha da Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão. Com a novidade, o mix de sorvetes e 
picolés da Sorvetes Jundiá chancelados pela Turma da Mônica aumenta. Além do Picolé Maçã 
do Amor, os consumidores podem se deliciar com o picolé Algodão Doce, com o Jund Fruty 
Melancia e com o Sorvete de Paçoca de 2 litros. SAC: 0800 7729998. Site: www.jundia.com.brJu

nd
iá

OutrO que desembarCa da gréCia
O NESTLÉ GREGO, novo iogurte da Nestlé/DPA é cremoso, tem consistência 
fi rme e textura aveludada. Devido aos ingredientes e seu processo de fabricação 
diferenciado, o produto tem menos açúcar e mais proteínas quando comparado com 
outros iogurtes do mercado. Como referência, o iogurte Nestlé Grego Tradicional tem 
80% mais proteínas do que o iogurte Nestlé Bi Camada de Morango e 30% menos 
açúcares. O iogurte Nestlé Grego chega ao mercado com uma linha diversifi cada, 
em cinco sabores: Tradicional adoçado (400g), Frutas Vermelhas (400g), e as versões 
para misturar: Tradicional adoçado com pedaços de morango (130g), Tradicional 
adoçado com pedaços de abacaxi (130g) e Tradicional adoçado com cereal matinal 
(105g). SAC: 0800 770 2459. Site: www.nestle.com.br

Nestlé
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CheirO de pÃO sempre fresquinhO
De todos os sentidos, sem duvida é o mais marcante. Novos estudos científi cos demonstraram que o ser humano é 
capaz de se lembrar de mais 45% dos cheiros que vivenciou e pode armazenar na memória quase 100 mil aromas 
diferentes, contra apenas 1.000 cores. Este desempenho tem transformado o marketing olfativo um aliado das 
empresas para a concretização de uma identidade olfativa institucional. Ciente disso, a Lumini coloca no mercado 
o AIRCARE, um sistema de aromatização de ambientes, cuja característica inédita é o fato de ele ser acoplado 
ao ar condicionado do estabelecimento, e, partir dele, conferir identidade olfativa à casa. “Como parte do nosso 
desenvolvimento, percebemos que a forma como o consumidor vivencia a marca e sua relação emocional pode 
ser construída a partir de uma experiência olfativa agradável, o que pode render relacionamentos duradouros com 
seus consumidores, como, por exemplo, aquela loja confeitaria com o cheirinho da cozinha da vovó, ou mesmo 
aquela padaria que quando entramos, nos dá o maior prazer pelo aroma de pão sempre fresquinho”, explica Chico 
Cortez, gerente de Marketing da Lumini. SAC: (11) 5071-2932. Site: em construção.

balança pra lá de inteligente
Atenta a Lei do Código do Consumidor, de número 8078/90, sobre a venda de produtos vencidos, a Filizola 
desenvolveu um sistema que consiste em disponibilizar, através da balança Platina PC, uma ETIQUETA 
DIFERENCIADA COM A DATA DE VALIDADE dos produtos fracionados ao código de barras. Uma vez que 
a data de validade for informada no código de barras, o Smart – software desenvolvido pela Filizola, que 
fi ca instalado na frente do caixa (PDV) – está preparado para interpretar se o produto está fora da validade 
quando o mesmo passar pelo leitor. Caso o produto esteja vencido, um sinal sonoro será emitido para alertar 
o consumidor. Além disso, a balança Platina da Filizola tem memória de 15 mil itens, expansível para até 100 
mil, carga e confi guração via pen drive, carga instantânea sem interrupção de pesagem e o exclusivo recurso 
de impressão em papel contínuo. Outro diferencial é a carga instantânea sem interrupção de pesagem, que 
também permite a atualização de todas as balanças ao mesmo tempo, ou seja, a loja toda é atualizada no 
máximo em 40 segundos, independente do número de balanças. SAC: 0800 178 077. Site: www.fi lizola.com.br

Fil
izo

la

Lu
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ni
Lee Kum Kee

estreitandO Os laçOs
Os principais produtos da fabricante chinesa Lee Kum Kee, entre eles o Molho de Ostra, o Molho Shoyu – 
nas versões Tradicional e Light – e a Geleia de Pimenta Tailandesa estão ganhando espaço no mercado e 
já podem ser encontrados em várias padarias. Pensando em sanar dúvidas dos consumidores, mostrando 
as características e aplicações dos molhos na culinária ocidental (em receitas de fusão), além de pratos 
orientais, NOVAS AÇÕES DE MARKETING serão trabalhadas dentro dos pontos de vendas. O objetivo é 
esclarecer o consumidor fi nal sobre a aplicação e o sabor proporcionado pela categoria em receitas do dia 
a dia. A primeira etapa destas ações serão as degustações, uma vez que o conhecimento sobre os molhos 
asiáticos ainda é relativamente restrito entre os brasileiros. Em um segundo momento será lançado o site 
www.fourfood.com.br. O objetivo é criar um canal direto de comunicação com o cliente na internet. Na página 
será possível encontrar dicas de utilização em diversas receitas já desenvolvidas pelo Chef Embaixador da 
Lee Kum Kee, Kiko Hwang. SAC: (11) 5413-4178. Site: www.fourfood.com.br (em construção)

agOra também na versÃO zerO açÚCar
Depois do sucesso do Piracanjuba Quinoa e Linhaça, que conquistou o paladar dos 
consumidores, a Piracanjuba lança o produto na VERSÃO ZERO AÇÚCAR, para quem não 
quer abrir mão do sabor único, mas busca uma alternativa sem açúcar. A bebida é fonte de 
fi bras e possui polpa de fruta natural, proteínas de alto valor biológico e cálcio, que ajudam 
a manter uma alimentação saudável e equilibrada. Ela está disponível em três sabores – 
Frutas Vermelhas, Mamão e Maçã e Ameixa –, e pode ser encontrada nas embalagens de 
200ml e 500ml, ambas com tampa de rosca. “Estamos levando ao nosso consumidor um 
alimento saudável e nutritivo, além de ser de fácil manuseio e prático. Ele é fruto de uma 
demanda de mercado por produtos saudáveis, que visam atender um número crescente de 
consumidores que não podem ou preferem não consumir açúcar”, destaca Lisiane Campos, 
gerente de Marketing da Piracanjuba. SAC: 0800 722 1718. Site: www.piracanjuba.com.br 



Parabéns aos ganhadores da ação 
Sabores do Brasil Itaiquara!
Para homenagear os visitantes do nosso estande na FIPAN 2012, a Itaiquara 
sorteou quatro viagens com a CVC para destinos nacionais à escolha do vencedor, 
no valor de R$ 4.200,00 cada.
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P o r  d e n t r o  d a  i n d Ú s t r i a  –  F a r i n H a 

Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar do 
trigo o milagre do pão, e se fartar de pão...” A estrofe inicial 
da célebre canção “Cio da Terra”, de Milton Nascimento, 
é de uma beleza imensa, e sintetiza o processo de fabri-
cação do mais nobre alimento da humanidade, realiza-
do há mais de 5 mil anos. Porém, a forja do “milagre do 
trigo”, como diz Mestre Milton, traz por trás de si outro 
milagre, que é a fabricação da farinha que chega aí na 
sua padaria, algo tão ancestral quanto o pão. 

a farinha nOssa 
de Cada dia

o trigo, bombeado para o 
interior dos moinhos, e os 
resultados das sucessivas 
moagem, com destaque 
para a separação da farinha 
do gérmen e do farelo.

Embora a base seja a mesma do que já era feito há milhares de anos, o processo de 
fabricação da farinha evoluiu muito com o aporte da tecnologia, abrindo as portas para 
muitas e novas possibilidades de resultados.

“A tecnologia de produção evoluiu muito ao longo 
desses milênios, mas a proposta do processo de moagem 
continua exatamente a mesma: separar as partes do 
grão de trigo – a casca, o endosperma e o gérmen –, para 
reduzir o endosperma a partículas minúsculas, que, pelo 
processo de hoje, são menores do que 150 micra”, explica 
Valnei Vargas Origuela, diretor técnico industrial da Ana-
conda – Industrial Agrícola de Cereais, ou, como é mais 
conhecido pelos panificadores, o Moinho Anaconda.
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P o r  d e n t r o  d a  i n d Ú s t r i a  –  F a r i n H a 

Falando assim, parece até que é uma coisa fácil. Mas trata-se 
de uma operação delicada e bastante trabalhosa, que exige 
muitas idas e vindas da matéria-prima (o trigo) pelas má-
quinas e equipamentos de última geração, bem como pelos 
diversos laboratórios instalados em um moinho do porte do 
Anaconda, que só na sua unidade do bairro do Jaguaré, em 
São Paulo, tem três prédios gigantescos, respectivamente de 
cinco, seis e sete andares, para processá-la e transformá-la em 
sete tipos de pré-misturas e em mais de 40 opções de farinha 
tipificada, que são os blends customizados para finalidades e/
ou clientes específicos, uma produção que pode chegar à es-
tratosférica cifra de 50 mil toneladas/mês, se somada à capa-
cidade nominal da unidade do moinho instalada em Curitiba.

Começando pela limpeza
Tudo começa no campo, com os agrônomos correndo as 

plantações de trigo para acompanhar a safra nacional do cereal. 
No caso do Anaconda, essa operação é bastante eficientizada 
em função de um projeto pioneiro, por meio do qual ele com-
pra as sementes, fornece aos produtores locais que cuidam do 
plantio e do cultivo, e, depois, compra deles a produção. A etapa 
seguinte é a recepção e armazenagem. Cada caminhão de trigo 
que chega tem sua carga analisada por amostragem pelo labo-
ratório do moinho. Essa é uma etapa fundamental para que o 
cereal seja segregado de acordo com os mais diversos parâme-
tros e encaminhado para os silos, onde permanece pelo tempo 
que for necessário até o seu encaminhamento para a moagem.

A fase seguinte é o beneficiamento. Resumidamente, trata-se 
da limpeza do trigo, quando são retirados os grãos estranhos – 
como os de milho e soja, que costumam aparecer nas cargas –, 
além de poeira e pedras para, posteriormente, ser umidificado 
e “repousado”. Para fazer o trabalho de limpeza do cereal, exis-
tem aspiradores e peneiras que retiram os materiais estranhos 
e separam os grãos por tamanho, peso e até por forma, graças 
ao trabalho de uma máquina que encaixa as sementes dife-
rentes do trigo em alvéolos também de diferentes formatos. Já 
para a retirada de impurezas de maior densidade – como as 
pedras – é utilizada uma mesa densimétrica, que vibra em um 
plano inclinado contra um fluxo de ar, que faz com que aquilo 
que é mais denso do que o trigo suba e o que é menos denso ou 
igual o trigo desça e caia pelo plano inclinado. Concluída a fase 

ao chegar ao moinho, o trigo passa por uma primeira 
análise e segregação já na grade de descarga.

equipamento de moagem. existem vários deles em 
andares diferentes dos prédios do moinho.

o processo de moagem é todo automatizado, mas não 
dispensa a intervenção do moleiro.

a farinha sendo acondicionada em sacarias, como 
aquelas que você recebe em sua padaria.
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de limpeza dos grãos, ocorre a umidificação que visa à 
adequação do grão para a moagem. Antigamente, o trigo 
entrava em uma espécie de banheira para ser “lavado”. 
Mas, devido aos custos da água, hoje se usa uma espécie 
de “chuveirinho intensivo” para umidificar os grãos. Na 
sequência, os grãos são ensilados novamente, e passam 
por um período de “repouso”. E, quando chega a hora, 
eles partem para o processo de moagem.

“A moagem nada mais é do que uma sucessão de 
compressões alternadas a uma sucessão de peneirações, 
realizadas no interior das máquinas. Assim, faz-se uma 
primeira compressão, depois o peneiramento para tirar 
a farinha, sendo que o que não é farinha é levado de vol-
ta para outra compressão e outro peneiramento. E assim 
sucessivamente”, diz Valnei. Ele explica que, para moer 
os grãos, eles passam por entre rolos de aço, com 1m ou 
1,25m de comprimento, que giram em sentidos  opostos, 
dotados com ranhuras ou rugosidades específicas. Tudo 
sob a supervisão de um moleiro, profissional que tem 
treinamento sensorial para ajustar a aproximação entre 
os rolos e a intensidade da compressão, num processo 
em que o grão entra integralmente para ser separado 
por princípio físico, tamanho, formato e densidade. “A 
moagem é um esmagamento do grão. Porém, os rolos 
que têm um diferencial de rotação, eles não maceram, 
mas abrem o grão, rompendo sua estrutura. Depois, se 
‘raspa’ a casca que já foi aberta para tirar o endosperma, 
que vai para outro cilindro, a fim de passar por outro par 

de rolos para redução e por outro peneiramento”, com-
plementa o diretor do Moinho Anaconda.

engenharia deliCada
Feito isso, a próxima etapa é a chamada “engenharia 

de farinhas”, na qual é feito o blend entre elas e, ainda 
as pré-misturas. Dessa forma, é aqui que se adicionam o 
ferro e o ácido fólico, exigidos pela legislação, além das 
enzimas e outros elementos para correção de parâme-
tros específicos, quando necessário, a fim de conseguir 
a farinha sob medida para cada aplicação desejada pelo 
cliente. Tais dosagens são realizadas em quantidades 
quase farmacêuticas, por equipamentos de altíssima 
precisão. Depois disso, as farinhas vão para a ensilagem,  
não antes de cada produto ganhar um caderno de pro-
cedimentos de fabricação, no qual são registradas todas 
suas peculiaridades, para garantir sua rastreabilidade: o 
trigo utilizado, a mescla realizada, se ele recebeu mais ou 
menos umidade, se teve uma moagem mais ou menos 
severa, a eventual adição de uma enzima e por aí vai.

Chegada a hora de atender aos pedidos, as farinhas 
seguem para o envase. Ali, são acondicionadas em sacos 
de 1kg e 5kg para uso doméstico, ou em sacarias de 25kg, 
50kg ou 1.200kg para uso industrial. E há, também, o en-
vase a granel, por meio do qual a farinha é carregada em 
grandes caminhões. O envase e transporte de farinha à 
granel é considerado um sistema bastante eficiente do 

o trabalho de 
acompanhamento 
do laboratório é 
fundamental, e é 
realizado ao longo 
de todo o processo.

P o r  d e n t r o  d a  i n d Ú s t r i a  –  F a r i n H a 

Valnei, da anaconda: a tecnologia de moagem evoluiu muito, mas a 
proposta continua sendo separar as partes do grão.
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ponto de vista das garantias de qualidade e, segundo 
Valnei, pode vir a ser uma opção para alguns clientes de 
médio porte: “O melhor lugar para se guardar a farinha 
é dentro do grão. O segundo melhor lugar, é dentro de 
um silo. Assim, na Europa, muitas padarias já possuem 
pequenos silos próprios, de uma a cinco toneladas, em 
suas próprias instalações, que são periodicamente car-
regados pelos moinhos. O caminhão graneleiro chega, 
engata a mangueira e ‘sopra’ a farinha para dentro de-
les”, explica. 

Segundo Valnei, a própria Anaconda tem um projeto-
piloto para montagem desses silos em padarias. Eles são 
feitos de tecido de polipropileno, parecido com as saca-
rias, e ficam sustentados por uma estrutura de aço como 
grandes sacos de farinha, com uma abertura embaixo, 
que permite que sejam descarregados por movimentos 
vibratórios. “Naturalmente, a aplicação do sistema em 
São Paulo ainda esbarra em problemas logísticos, de res-
trição de acesso dos caminhões às padarias e, ainda de 
custo. Mas, a tendência é de que ele venha a evoluir nas 
panificadoras de maior porte. Trata-se de um sistema 
que se adéqua a farinhas utilizadas para produção em 
grandes quantidades, como a do pão francês”, enfatiza o 
diretor do moinho. “Já para as farinhas de especialidade, 
como aquelas destinadas à fabricação de pães italianos, 
ciabatas e outros, vendidas em quantidades menores, a 
tendência é que elas continuem sendo fragmentadas em 
sacarias”, complementa.

plantão de 24 horas
No Moinho Anaconda, todo processo de fabricação 

de farinha é acompanhado passo a passo – e de muito 
perto – por seus laboratórios, que funcionam 24 horas 
direto. O primeiro é o de análises físico-químicas, que 
atua já a partir da recepção do trigo, a fim de medir as 
características físicas do grão, sua densidade, quanti-
dade de matéria mineral e atividade enzimática, entre 
outros atributos. Há, também, um laboratório de mo-
agem experimental, no qual existem diversos equipa-
mentos – entre eles um mini moinho suíço – que simu-
lam, em pequena escala, todas as etapas de moagem. 
Associado a ele, trabalha um laboratório reológico, que 
analisa a plasticidade da massa obtida a partir dos di-
versos tipos de farinhas produzidas, também por meio 
de simulações realizadas por uma pequena masseira. 

A última etapa é o laboratório prático, que, como o 
nome já diz, é comandado por um profissional experien-
te que prepara várias receitas de pães, pizzas e pastéis, 
e analisa, na prática, a qualidade dos resultados obtidos 
com o uso das farinhas. “Felizmente, é muito raro isso 
acontecer, mas, em função dessa análise, esse prático 
tem o poder de recusar um determinado lote de farinha, 
caso este não obtenha os resultados esperados. Aí, esse 
lote é devolvido internamente e o processo é retomado 
do começo”, finaliza Valnei.

Sacos de farinha, prontos para a expedição, são transportados por 
empilhadeiras até o embarque.

farinha a granel sendo carregada em caminhões para o uso de 
grandes indústrias.

P o r  d e n t r o  d a  i n d Ú s t r i a  –  F a r i n H a 
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a noite de 6 de julho, uma sexta-feira, mais uma 
vez, o salão de festas do Club Atlético Juventus 
foi palco de um grande jantar dançante em co-

memoração ao Dia do Panificador, promovido pelo SAM-
PAPÃO. Mais de 2.000 pessoas lotaram o salão, empres-
tando alegria e descontração ao evento, que contou com 
a animação da Banda Opus e um grande show com Da-
niela Mercury, cantando todos os seus maiores sucessos.

Com muita energia, os músicos e a cantora baiana 
deram o seu recado para os convidados, que pratica-

mente só pararam de dançar e se divertir para degustar 
o delicioso cardápio da festa, que, mais uma vez, teve 
como ponto alto uma maravilhosa receita de bacalhau 
regado a azeite de oliva. Tudo isso para comemorar com 
muita felicidade e orgulho o dia de uma classe muito 
trabalhadora, composta, em sua maioria por imigrantes 
portugueses e seus descendentes.

O jantar – que, teve, pelo segundo ano consecutivo – o 
apresentador da Band Luciano Faccioli como mestre-de-
cerimônias, contou com a honrosa presença de diversas 

sempre e Cada vez melhOr!
Jantar do Panificador reúne o setor em mais uma grande e animadíssima 
comemoração no Club Juventus.

N

mais de 2.000 pessoas lotaram o Juventus, fazendo da festa deste ano um sucesso total.

J a n t a r  d o  P a n i F i c a d o r
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autoridades e personalidades muito queridas, ligadas ao 
SAMPAPÃO, que compareceram para prestar merecida 
manifestação de apreço à família panificadora paulista. 
Entre elas, três dos candidatos à Prefeitura de São Pau-
lo – Fernando Haddad, Gabriel Chalita e José Serra –, o 
deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o deputado esta-
dual Vicente Cândido, o vereador Toninho Paiva e o pre-
sidente do Conselho da Comunidade Luso-brasileira, 
Antônio de Almeida e Silva, além de representantes de 
diversas entidades sindicais ligadas à panificação.

Candidatos marCaram presença
O encontro foi aberto por Antero José Pereira, presi-

dente do SAMPAPÃO, que deu as boas-vindas aos convi-
dados e falou do bom momento vivido pelas padarias de 
São Paulo e de todo o Brasil, com destaque para a moder-
nização dos negócios, a geração de empregos e a evolu-
ção dos modelos de gestão, fatores esses que muito tem 
contribuído para a melhoria do atendimento aos consu-

midores, que já consideram as panificadoras como a sua 
segunda casa, tanto para fazer suas refeições nas mais 
variadas horas do dia, quanto para encontrar a família e 
os amigos e aproveitar, com eles, momentos de alegria e 
descontração.

Na sequência, o presidente Antero chamou ao palco 
os candidatos a prefeito da capital, para que, dentro de 
períodos de tempo rigorosamente iguais, se manifestas-
sem para o público do jantar, expondo os principais pon-
tos e ideias de suas respectivas plataformas em prol do 
desenvolvimento da panificação paulista.

paniFiCadores do ano
A emoção tomou conta do Juventus também na hora 

da entrega do Prêmio Panificadores do Ano. “Fazemos 
questão de realizá-la todos os anos como uma singe-
la, porém muito merecida homenagem às pessoas que, 
por sua dedicação, honestidade, persistência e criativi-
dade, fazem a diferença no setor, estimulando outros 
empresários a seguirem seu exemplo”, sublinhou An-
tero José Pereira.

No jantar deste ano, os grandes talentos que rece-
beram o carinho especial do SAMPAPÃO e da plateia da 
festa foram Antônia Pinheiro de Oliveira, da Panifica-
dora e Confeitaria Nova Portuguesa; Alberto Gomes da 
Rocha Filho, da Padaria Essen; Artur Andrade Pinto, da 
Panificadora Estrela do Butantã; José Augusto Caseiro, 

o presidente 
antero com o  
mestre-de-
cerimônias  
luciano faccioli.

o candidato Gabriel Chalita, com o vereador toninho Paiva (primeiro 
à esq.), o presidente antero e o vice-presidente da aipan-SP, manuel 
alves rodrigues Pereira.

o candidato à Prefeitura de São Paulo, José Serra, com o presidente 
antero e o vice-presidente da aipan-SP, rui manoel rodrigues 
Gonçalves.

J a n t a r  d o  P a n i F i c a d o r
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da Padaria Cantinho do Céu; e Luiz Carlos Augusto, da 
Padaria Docemar.

Todos os homenageados, em suas palavras de agrade-
cimento, se disseram muito felizes pelo reconhecimento 
de seus contínuos esforços e, no sentido de aperfeiçoar 
cada vez mais a proposta de seu trabalho, que tem na 
plena satisfação de seus clientes o seu maior objetivo, 
algo nem sempre fácil diante dos novos desafios que 
surgem no dia a dia, mas que sempre é feito com muito 
respeito, honestidade e dedicação com a ajuda de suas 
equipes de colaboradores padarias e, ainda, com o apoio, 
também sempre presente, do SAMPAPÃO, na figura de 
suas Diretorias e de seus corpos técnicos e de serviços. 

Ponto alto do Jantar do Panificador deste ano tam-
bém foi, mais uma vez, a homenagem feita aos patroci-
nadores do evento, com a entrega de troféus às das em-
presas que ficaram ao lado das entidades para transfor-
mar a festa num encontro absolutamente memorável e 
repleto de alegria. Assim, subiram ao palco para receber 
a carinhosa distinção os representantes da AB Brasil, 
Adimix, Anaconda, Bunge, Café Pilão, Fleischmann, 
Heineken, Kibon, Moinho Pacífico, Moinho Santa Clara, 
Ocrim-Mirella, Pepsico e Souza Cruz. Todos eles ofere-
ceram produtos e brindes aos convidados e, ainda, par-

os parceiros e 
patrocinadores do 
Jantar do Panificador 
receberam uma 
homenagem especial 
do SamPaPão.

o candidato fernando haddad, no palco, falando sobre a sua 
plataforma de campanha para a Prefeitura. à esquerda, o deputado 
Vicente Cândido.

momento de grande emoção: a merecida homenagem aos 
Panificadores do ano.

J a n t a r  d o  P a n i F i c a d o r
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ticiparam dos sorteios, que também fi zeram parte da 
animação da festa.

o “FuraCão” daniela
A alegria dos panifi cadores por estar ali no Juventus 

ao lado de suas famílias e amigos era algo contagiante, 
que podia se visto nos rostos das pessoas em todas as 
mesas da festa e, é claro, na pista de dança, que foi to-
mada logo aos primeiros acordes dos sucessos cantados 
pela Banda Opus.

Mas quando toda a baianidade de Daniela Mercury 
invadiu o palco, acompanhada por seus bailarinos e 
banda, aí ninguém conseguiu se segurar, e a pista fi cou 
pequena para tanta animação. Daniela fez questão de 
incluir no playlist do show todos os seus sucessos, que 
o público, com muita alegria, acompanhou dançando e 
cantando junto. 

Super simpática, ela se disse lisonjeada com o con-
vite para animar a festa de uma categoria tão unida e 
que trabalha de sol a sol para atender os consumidores. 
“Amo pão e, agora, que estou morando em São Paulo, 
consegui absorver bastante da cultura e da paixão que 
os paulistas têm pelas padarias. Adoro sair com minhas 
fi lhas, meu marido e minha irmã, que também é cantora 
e mora há mais tempo aqui, para aqueles cafés da ma-
nhã prolongados, que acabam virando almoço. E a gente 
consegue ver que, independentemente do tamanho da 
casa, o atendimento é sempre carinhoso e os panifi ca-
dores sempre conseguem nos surpreender com uma di-
versidade impressionante de opções de produtos e ser-
viços”, disse ela ao término do show, já na madrugada de 
sábado. “Espero que todos tenham gostado e, olha, quero 
voltar mais vezes nessa linda festa, viu?”, complemen-
tou com um enorme e contagiante sorriso. 

o deputado 
arnaldo faria de 
Sá, fi gura amiga 
da panifi cação e 
sempre presente 
aos encontros do 
SamPaPão.

o presidente antero homenageia suas diretorias, sempre dedicadas e 
assíduas na colaboração.

a cantora 
daniela 
mercury fez 
a galera, 
literalmente, 
tirar o pé 
do chão 
durante a sua 
apresentação.

J a n t a r  d o  P a n i F i c a d o r
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o dia 20 de julho, depois de quatro dias de inten-
sas atividades, a FIPAN 2012 – Feira Internacional 
de Panificação, Confeitaria e Varejo Independen-

te de Alimentos fechou suas portas com um balanço im-
pressionante: a cifra de nada menos do que R$ R$ 800 mi-
lhões em negócios iniciados e a marca de 60 mil visitantes 
profissionais ligados à indústria de panificação, confeita-
ria e à cadeia do food service, vindos de todos os estados 
brasileiros e de mais de 50 países. A maior feira do setor da 
América Latina foi realizada pelo SAMPAPÃO, com o apoio 
da Aipesp, Abip, Sindustrigo, Fiesp, Fecomercio e Sincova-
ga, patrocínio da Ambev e Souza Cruz e organização da 
Seven, contando com a participação de 350 expositores e 
450 marcas, em uma área de 38.000m² dos Pavilhões Azul 
e Branco do Expo Center Norte, em São Paulo.

O resultado, bastante positivo, foi comemorado por 
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, designa-
ção única que engloba as siglas do Sindicato e a Asso-
ciação dos Industriais de Panificação e Confeitaria (Sin-
dipan/Aipan-SP), a do Instituto do Desenvolvimento da 
Panificação e Confeitaria (IDPC): “Trata-se de mais uma 
importante demonstração da força e da pujança da pa-
nificação brasileira e paulistana. Nossa feira, considera-
da a quinta maior do mundo, sempre traz novidades dos 
quatro cantos do planeta e atrai a atenção dos profissio-
nais que estão no mercado de panificação e confeitaria, 
principalmente por sua característica de modernidade, 
que, nesta edição, em especial pôde ser observada já na 
proposta visual dos estandes das empresas expositoras, 
decorados de modo prático e bonito, para mostrar aos 
visitantes demonstrando seus produtos com todo os 
seus respectivos diferenciais”, pontua o executivo.  Ain-
da segundo ele, a FIPAN foi um sucesso de visitação e de 

fipan: a feira 
que vende!
Em sua edição 2012, o evento bate todos os 
seus recordes e se consolida como a feira 
do setor com maior rentabilidade e capaci-
dade de vendas por metro quadrado.

N

negociações também pelo fato de o público que percor-
reu os corredores e estandes da feira foi altamente qua-
lificado e com poder de decisão: “Em levantamento que 
fizemos no pós-feira, os expositores foram unânimes em 
acentuar esse fato, com muita veemência, o que nos dei-
xa muito satisfeitos”, comemora.

A FIPAN 2012 gerou tamanho interesse nos exposi-
tores, que 70% do espaço dos estandes da FIPAN 2013 e 
40% da FIPAN SUL (eventos que, respectivamente, serão 
realizados no ano que vem, entre os dias 22 e 25 de julho, 
e 30 e 31 de outubro e 1º de novembro) já estão vendidos. 
“Esse sucesso de vendas já fez a nossa feira aumentar. 
No próximo ano, a FIPAN acontecerá nos Pavilhões Verde 
e Branco do Expo Center Norte, em São Paulo, ocupando 
uma área de, aproximadamente, 36 mil metros quadra-
dos. Já a FIPAN SUL será realizada em Porto Alegre, no  
Centro de Eventos FIERGS, em 6 mil metros quadrados 
de exposição”, finalizou o presidente.

tendÊnCia de CresCimento
Antero ainda pontua que a FIPAN vem crescendo bas-
tante nos últimos anos: foram 28% ao longo das últimas 
cinco edições, um número que, por si só, reflete o au-
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feira bateu as marcas de r$ 800 milhões em negócios iniciados e de 
60 mil visitantes profissionais.
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mento do setor, que possui, atualmente, aproximada-
mente 63 mil padarias em todo o País, sendo 12.800 só 
no estado de São Paulo, das quais 6.000 instaladas na 
capital paulista e na Grande São Paulo.

Com um faturamento de R$ 56,3 bilhões, as padarias 
são, em sua maioria, formadas por micro e pequenas 
empresas. Para viabilizar esse mercado, as panificadoras 
geram, em todo o País, 800 mil empregos diretos e 1,5 
milhão indiretos. “Somente em São Paulo, são 250 mil 
empregos diretos e 600 mil indiretos e, mesmo assim, 
o setor sente falta de mão de obra qualificada, apesar 
de termos cursos de qualificação aqui no IDPC. E tudo 
é visado para suprir um mercado que atende no Brasil 
inteiro, 40 milhões de clientes por dia, com o alimento 
mais barato que existe e que está nas mesas de todas 
as classes sociais diariamente”, informa o presidente do 
SAMPAPÃO. A procura pela panificação é tamanha que 
o consumo diário é de 15 milhões de pãezinhos por dia, 
somente na capital paulistana. “O consumo per capita 
difere no Brasil todo, mas São Paulo (estado e capital) 
chega a 45 kg/ano e nos outros estados brasileiros, essa 
média gira em torno de 33 kg/ano”, explica Antero.

Outro dado que confirma a tendência de aquecimento 
dos negócios das panificadoras é o que dá conta do cresci-
mento da importância delas no food service, das refeições 
fora do lar. Em 2011, as padarias brasileiras foram respon-
sáveis por 36,5% do faturamento de R$ 89,1 bilhões, com 
auxílio pelo nicho de refeições fora do lar. Dados da Asso-
ciação Brasileira de Panificação (Abip) apontam que hou-
ve a comercialização de um milhão de refeições no ano 
passado, sendo que para este ano o índice pode crescer, 

uma vez que são vendidas em média 10 mil refeições ao 
dia. E há outros nichos ainda a serem explorados, além 
do pão francês e dos cafés vendidos diariamente. “Co-
mercializar pizzas pelo sistema delivery e com a mesma 
qualidade das pizzarias é apenas um deles. Mas, existem 
outros que também podem ser profissionalizados e fun-
cionar como agregadores de volume nas vendas das pa-
darias do País, tais como a produção e comercialização de 
chocolates e de sorvetes”, exemplifica João Ricardo Neves, 
diretor da Seven, organizadora da FIPAN.

aqueCendo negóCios
Uma máquina robotizada de sorvete em que a massa 
sai com cobertura e confeitos sem contato manual, ou-
tra que passa manteiga no pão sem contato humano, um 
forno que assa em dois minutos um disco de pizza, porta- 
cupcakes diferenciados, farinha de soja e de quinua para 
pães mais saudáveis, misturas especiais para pão rústico 
e integral e a primeira pré-mistura para pãozinho francês 
com adição de fermento. Estas foram apenas algumas das 
muitas novidades que os visitantes da FIPAN 2012 pude-
ram conferir durante a feira, entre os dias 17 e 20 de julho.

No estande da Prática, um dos que mais chamou a 
atenção dos panificadores, um dos destaques foi o forno 
Express Gourmet, um misto de micro-ondas com forno 
de ar impingido em altíssima velocidade, que aquece e 
gratina, sendo capaz, por exemplo, de aquecer e preparar 
uma lasanha retirada do freezer em apenas um minuto 
e 45 segundos. Outro, ainda, foi o Rototurbo, um forno 
com sistema de rotação desenvolvido especificamente 
para a produção de pães de produtos de confeitaria em 

a abertura oficial 
da feira, com a 
retirada do laço 
da fita inaugural, 
foi prestigiada por 
diversas autoridades.
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geral, totalmente fabricado em aço inoxidável, disponí-
vel nas versões com aquecimento a gás ou eletricida-
de, com grande capacidade de produção. “O Rototurbo 
ocupa espaço reduzido na área de elaboração dos pães 
e tem a melhor relação custo x benefício do mercado, 
quando comparado aos fornos rotativos tradicionais”, 
afirma Luiz Fernando Rosa Rezende, gerente comercial 
da Prática, acrescentando que o mercado de padarias 
é, sem dúvida, o maior foco de atenção da empresa. “O 
setor é o que mais cresce no food service e, com certe-
za, o que tem maior possibilidade de absorver inovações 
como essas que estamos trazendo”, acrescenta.

Já a Brasforno mostrou na FIPAN 2012 um de seus 
mais recentes lançamentos, a linha de máquinas Evo-
lution, composta pela Amassadeira/E50 Engrenado EVO 
e pelas Batedeiras EVO, de 10 e 18 litros. A amassadeira 
é uma reedição de uma maquina feita no passado com 
sistema de transmissão através de caixa de engrenagem, 
tornando-a mais robusta, para serviços que exigem mais 
torque, Batedeira 10LTS EVO, foi concebida com um novo 
design, um design inovador com muita tecnologia, idem 
a Batedeira de 18LTS EVO. “A feira deste ano foi um suces-
so, tanto de publico e visitação quanto de concretização 
de negócios. A Brasforno esteve presente com um estan-
de de 160m2, através do espaço gourmet, proporcionou 
conforto para os nossos clientes”, exulta Renato Tafaro, 
diretor da companhia. Além dos lançamentos  já citados 
acima, a Brasforno mostrou em seu espaço na FIPAN di-
versos outros produtos de sua linha FMA (divisão Bras-
forno de fornos rotativos) e, junto à parceira Fenreto, seus 
equipamentos construídos em aço inoxidável AISI304.

pizzas para todos
Para aumentar o acesso dos panificadores ao negócio de 
produção de pizzas nas padarias, a Ferri mostrou na FI-
PAN, entre muitas outras novidades, uma máquina de 
baixo custo, mas de grande performance, capaz de assar 
uma pizza em apenas dois minutos, como demonstrou, 
para alegria dos visitantes – que puderam saborear os 
produtos –, o chef Alex Caputo, no Espaço Ferri Gourmet, 
montado no estande. Como vantagem, ainda, o equipa-
mento, que é flex no que diz respeito à sua matriz ener-
gética: pode usar tanto gás, quanto energia elétrica.

Atuante na implantação e desenvolvimento de solu-
ções em máquinas e equipamentos para padarias, con-
feitarias, açougues, cozinhas industriais e indústrias de 
alimentos em geral, a CIMAPI apresentou nesta FIPAN 
uma completa linha de produtos para pizzaria compac-
ta, para conferir ainda mais competitividade aos negó-
cios de seus clientes. E a aprovação dos visitantes foi 
total. Para Cláudia André, diretora financeira da empre-
sa, a FIPAN é uma feira estimulante, pois gera muitos 
negócios para o ano todo e divulga muito a imagem da 
companhia, solidificando cada vez mais a sua marca. 
“Notamos a cada ano  que o retorno da nossa partici-
pação nesse evento vem melhorando sensivelmente. E 
este ano não foi diferente. A FIPAN é um portal gigan-
tesco para a CIMAPI, pois dos nossos muitos lançamen-
tos levados por nós para esta edição, 100% deles fize-
ram sucesso e ajudaram a firmar o nosso  diferencial de 
mercado. Sim, porque o que nos diferencia dos nossos 
concorrentes não é tanto ‘o que’ fazemos, mas ‘como’ 
fazemos”, destaca a executiva.

F i P a n  2 0 1 2

 evento contou com a 
participação de 350 

expositores e 400 
marcas, distribuídos 

numa área de 
38.000m2.



Tivemos um excelente encontro na FIPAN, onde você pôde conhecer as nossas últimas novidades.
Agora chegou a hora de prolongarmos nossa parceria de sucesso. A Fleischmann faz de tudo 
para você ter sempre a melhor tecnologia e os melhores produtos nas mãos. 

www.fleischmann.com.br SAC: 0800 704 1931

Linha de Pães Fleischmann
Tradição e qualidade em várias versões.

O LançamenTO da nOssa Linha de Pães FOi um 
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 doCe automatização
Enquanto isso, a Bralyx, aproveitou a feira para fazer o 
lançamento da Maxiform Tubo 3.0, equipamento inédito 
que automatiza a produção de doces de massas delicadas 
(finas), como trufas, bombons e brigadeiros. A iniciativa 
permite reproduzir a fabricação tradicionalmente artesa-
nal, mas com alta produtividade, uma vez que a produção 
da máquina é de 3 mil peças por hora. “Trata-se de uma 
máquina à pressão – e não à extrusão –, que impede que 
o doce ‘açucare’ muito rápido, com caneco duplo, o que 
facilita a operação, uma vez que você não precisa parar a 
produção para recarregá-lo”, explica Gilberto Poleto, pre-
sidente da Bralyx. Segundo ele, a chegada da Maxiform 
Tubo 3.0 – ou “Tubinho”, como foi carinhosamente apeli-
dada – máquina vem suprir uma lacuna no mercado de 
confeitaria, carente de opções, mas que, em contraparti-
da, vem crescendo muito. “Esse é o primeiro equipamen-
to especialmente desenhado para o manuseio de massas 
delicadas. Até agora, apenas a produção de salgados era 
plenamente atendida pela automação. Com o lançamen-
to, padarias e confeitarias também podem mecanizar e 
expandir sua produção desses doces, sem perder qualida-
de, ganhando velocidade e padronização”, reforça Gilber-
to, fazendo questão de acrescentar que realizou muitos 
negócios na feira: “A FIPAN é a feira que vende!”, define.

Ainda no campo das tecnologias de automatização de 
soluções para o setor de panificação e confeitaria, a Tole-
do do Brasil levou para a feira a nova Prix 6 Touch, com 
tecnologia wi-fi, tela touch e recursos de áudio e vídeo 
que servem como mídia digital focada no consumidor. A 
aposta é tornar o atendimento mais rápido, já que a tela 

pode ser personalizada de acordo com a necessidade do 
estabelecimento. Outra novidade da empresa mostrada 
no estande foi a nova linha de fatiadores da empresa, 
que chega para atender ao mercado de panificação com 
a mesma garantia das balanças. “Cada vez mais, as pa-
darias flexibilizam seus produtos e serviços para suprir a 
demanda dos consumidores. Da mesma maneira, a Tole-
do do Brasil estudou a necessidade de quem já trabalha 
com balanças da marca e decidiu atender ao pedido dos 
panificadores: passou a oferecer, além de seus produtos 
para pesagem e gerenciamento, uma linha de fatiadores 
importada da Itália, com garantia e assistência técnica 
Toledo do Brasil”, afirma João Paulo Nogueira, analista de 
Produtos da companhia.

Já no âmbito da decoração e de soluções arquitetô-
nicas específicas para as áreas de produção e contenção 
de alimentos em padarias, a Gail Cerâmica marcou pre-
sença na FIPAN mostrando em seu estande, além de vá-
rios itens de sua coleção – como pisos e revestimentos –, 
suas novas placas cerâmicas de alto desempenho para 
áreas industriais, com destaque para a linha Industrial 
Kitchen Kerafloor, que reúne peças ideais para a aplica-
ção em cozinhas que requerem revestimentos de alta 
resistência, inclusive a ataques químicos. “A expertise 
no desenvolvimento de itens para o segmento alimen-
tício faz da Gail a maior fornecedora dessas peças espe-
ciais do mercado nacional. Nosso portfólio é composto 
por placas em cerâmica extrudada, feitas com materiais 
de baixíssima absorção, camada antiderrapante e anti- 
corrosivos. Além disso, os produtos suportam diversos 
níveis de temperatura, o que possibilita a aplicação em 
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(pris)

câmaras frias, áreas com geração de calor elevado, depó-
sitos, frigoríficos e áreas de produção de alimentos em 
geral”, sublinha Fernando Argemiro, gerente de Marke-
ting da empresa.

do artesanal para a esCala
Pelas contas da Bunge, cerca de 5 mil pessoas passaram 
pelo seu estande na FIPAN 2012, eleito, este ano pela di-
reção da feira, como um dos Top 10 entre os expositores 
que nela marcaram presença, levando em consideração 
aspectos como criatividade, layout, vitrinismo e comu-
nicação de produtos. Nele, a empresa apresentou dois 
grandes lançamentos: a Bentamix Fácil – a primeira pré- 
mistura para pãozinho francês do mercado já com fer-
mento adicionado – e Bentamix Levain, mistura especial 
a partir de massa madre, para a produção de pães rús-
ticos e rústicos integrais. Os clientes puderam realizar 
negócios, participar de promoções e sorteio de brindes, 
além de terem acesso aos lançamentos antes mesmo além de profissionais de todos os estados brasileiros, a fiPan 

recebeu visitantes de mais de 50 países.
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deles chegarem ao mercado: foram mais de 20 “Aulas 
Show” realizadas durante os quatro dias de evento, cada 
uma com uma hora de duração e direito a certificado 
de participação. Além disso, também foram oferecidos 
Cook Shows, apresentações mais curtas e com uma 
abordagem prática, por meio de dicas de utilização dos 
diversos ingredientes, para confeitaria, panificação e re-
feição, que a Bunge oferece ao mercado. “Notamos uma 
sensível mudança no perfil do público visitante. Houve 
maior participação de profissionais do setor informal, 
como, por exemplo, donas de casa que passaram a in-
vestir na produção de bolos e cupcakes”, destaca Alberto 
Torres, diretor de Ingredientes da Bunge Brasil.

Aproveitando a atmosfera de inovação e tecnologia 
da FIPAN 2012, as marcas Fleischmann e Mauri, da AB 
Brasil, apresentaram ao mercado seus lançamentos, 
bem como as novidades das linhas de produtos já per-
tencentes aos seus portfólios que passaram por refor-
mulações. Assim, foram mostradas aos visitantes mais 
de dez novidades, divididas entre as duas marcas. Um 
dos destaques deste ano foi o lançamento da Baguette 
Preta e da Baguette Branca, que chegaram para comple-
mentar as linhas Premium de ambas as marcas. Com 
diferentes tipos de massa madre em sua composição, a 
Baguette Branca oferece maior praticidade e versatilida-
de, possibilitando o preparo de várias receitas a partir do 
mesmo produto e também padronização, resultando em 
um sabor único com alta crocância e textura típica de 
baguete francesa. Já a Baguette Preta, soma todas essas 
características às sementes de girassol e gergelim em 
sua composição, oferecendo um sabor diferenciado ao 

produto final. “Dessa forma, o setor de panificação, que 
abastece a todo o momento suas prateleiras com pães 
fresquinhos, pode empregar em seu dia a dia uma pro-
dução artesanal, que agrega ao produto final um sabor 
único equivalente ao pão europeu”, pontua Claudia Bo-
nan, gerente de Marketing da AB Brasil.

Em um estande de 160m², ambientado e identificado 
com as cores e texturas do Brasil, a Itaiquara apresentou 
ao público o conceito “O Brasil que põe a mão na massa!”, 
por meio do qual os visitantes tiveram a oportunidade 
de participar de cursos de receitas regionais do País. Na 
programação dos cursos Sabores do Brasil da Itaiquara, 
além de receitas típicas das regiões Sul, Norte/Nordeste, 
Centro Oeste e Sudeste, a agenda também contou com 
a presença de dois convidados especiais da Maria Louca 
Casa de Pães, de São Paulo – Francisco Felipe de Souza 
Neto e Christophe Guillard, que deram os cursos Salga-
dos do Brasil e Receitas Francesas com sabor brasileiro. 
A Itaiquara também fez na FIPAN o lançamento espe-
cial de seis novos produtos: Mistura para Cake Cremoso 
Neutro e Chocolate; Mistura para Pães Integrais Sabor 
do Campo; Mistura Concentrada para Panetone; Mistura 
para Pão de Queijo; Fermento em Pó Químico 100g; e o 
inovador Melhorador de Farinha Itaplus, único no mer-
cado e especialmente desenvolvido para pão francês, o 
queridinho dos brasileiros. “Nossa participação no even-
to reafirmou toda a representatividade da Itaiquara Ali-
mentos no setor, com uma equipe forte e preparada para 
fechar bons negócios e iniciar relacionamentos comer-
ciais promissores”, destaca Niva Sesana Gomes, gerente 
de Marketing da empresa.
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ConheCimento regional
Há mais de 15 anos no mercado, a Adimix foi outra que 
marcou presença na FIPAN 2012, apresentando sua com-
pleta linha de pré-misturas para panificação e confeitaria 
do mercado, com destaque para o lançamento da Pré- 
Mistura para Pão Italiano. “Para desenvolvê-la, pegamos a 
receita artesanal das padarias e a adaptamos para as ne-
cessidades da produção em escala, sem perder, é claro, os 
atributos de qualidade e sabor. Os visitantes da feira ado-
raram e ela já é um sucesso de vendas”, conta Josias Fer-
rador Munhoz, gerente de vendas da Adimix. O mesmo, 
segundo ele, está acontecendo com outros lançamentos 
da empresa no evento, o Panetone Granttone Chocolate e 
o Cake Multicereais com Pedaços de Maçã, que veio para 
ampliar e complementar a linha de pré-misturas de mul-
ticereais da Adimix, agora com sete sabores. “Todos esses 
produtos são resultado de um esforço constante de pres-
tação de serviços que realizamos para nossos clientes, 
buscando trabalhar regionalmente e conhecer os hábitos 
alimentares dos brasileiros, para oferecer-lhes produtos 
específicos”, salienta, ainda, Josias.

Quem também trouxe muitas novidades para a fei-
ra foi a Emulzint. Seguindo a tendência de utilização de 
grãos diferenciados e alimentos saudáveis, a empresa 
aproveitou o evento para lançar o seu Pão de Chia. “A 
Chia é uma semente rica, boa para regeneração muscu-
lar e aumenta a saciedade, o que contribui para o ema-
grecimento», explica Isabela Bastos Cardoso, gerente 
de Marketing da Emulzint. Isabela ainda lista como im-
portante na feira a apresentação da nova linha de Bolos 
Clássicos da empresa, uma pré-mistura que proporciona 
receitas mais leves e com maior teor de umidade, mais 

adequadas ao paladar brasileiro. E ela anuncia, ainda, 
novidades importantes num dos carros-chefes da com-
panhia: o pão Zeelandia Fiesta Pomodoro, que, a partir 
de agora, além de vir com ainda mais pedacinhos de to-
mate em sua composição, também sai de fábrica com 
teor reduzido de sal, já adequado à nova legislação do 
sódio, assim como cerca de 95% dos outros produtos do 
portfólio da empresa: “Essa é uma mistura que produz 
pães de tomate com coloração e sabor diferenciados. 
Além disso, é muito versátil, permitindo a fabricação de 
diversas receitas diferentes”, explica Isabela.

Guardando sempre uma novidade para apresentar na 
FIPAN, outra participante assídua da feira, a Ocrim-Mi-
rella, deu no evento uma lição de sustentabilidade e mos-
trou aos visitantes as novas embalagens de papel, para 
acondicionamento de sua farinha especial e de sua mis-
tura para pão francês, que chegam para oferecer aos pa-
nificadores uma alternativa para as embalagens de ráfia, 
que continuam em linha. “O papel, como se sabe, é total-
mente reciclável e sustentável. Vamos utilizá-lo, a partir 
de agora, em nossas embalagens de 25kg, tamanho que 
já é o preferido pelos panificadores. Isso porque as em-
balagens com 50kg estão perdendo espaço para elas, em 
função da questão de ergonomia e de otimização de es-
paço na área de produção da padaria”, revela João Gomes 
da Rocha Filho, supervisor de Vendas da Ocrim-Mirella.

 
delíCias em FoCo
Durante a FIPAN 2012, O chef chocolatier da Harald, Ale-
xandre Bispo, e sua equipe preparam uma surpresa para 
os visitantes: uma réplica da camisa da Seleção Brasilei-
ra de Futebol feita em chocolate. A escultura conta tam-
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bém com um par de chuteiras e bolas feitas em chocola-
te. O estande da Harald contou com diversas esculturas, 
nos mais diversos formatos, como animais, corações, 
painéis e um imenso bolo para celebrar os 30 anos da 
empresa. No evento, a empresa deu destaque também 
para os novos produtos das linhas Harald Melken e Ha-
rald Confeiteiro, “o primeiro”, direcionados ao segmen-
to de padaria e confeitaria. Além disso, apresentou ao 
mercado as novas linhas de entrada da marca no seg-
mento de vendas para o consumidor final: os chocola-
tes em barras de 120g Harald Melken Amor, nas versões 
“Suave” (chocolate branco, com 29% cacau), “Ao Leite” 
(chocolate ao leite com 32% cacau) e “Intenso” (choco-
late meio amargo com 54% cacau), bem como a Harald 
Melken Doce Cozinha, destinada a famílias que gostam 
de preparar receitas diferenciadas, composta por sete 
produtos que se completam deliciosamente no preparo 
de recheios, coberturas e sobremesas.

Quem também esteve na feira foi a Nestlé Professio-
nal, divisão de food service da Nestlé. Neste ano, o estan-
de da empresa retratou a essência da marca Chocolove, 
com espaço amplo, jovem e convidativo, no qual ofereceu 
degustação de preparações com chocolate, bebidas espe-
ciais e sorvetes para os visitantes. Para aproveitar a pre-
sença da marca no evento, a Nestlé Professional trouxe 
alguns lançamentos como o Achocolatado e o Cappucci-
no Alpino. Com fórmulas diferentes do varejo, uma vez 
que já contêm leite, as bebidas surgem como novas op-
ções cremosas para serem consumidas nas máquinas 
Nescafé Alegria. Outra novidade foi o pré-lançamento do 
Chocolate Classic Zero, indicado para dietas com inges-
tão controlada de lactose. O produto, que mantém o sabor 

incomparável do chocolate já tradicional no varejo, ago-
ra também pode ser encontrado em versão de 500g (50g 
por gomo), ideal para derreter, cobrir e moldar, além de 
garantir fácil manuseio e excelente fluidez. Com 0% de 
lactose, 0% de açúcar e 50% de cacau, a novidade em food 
service é perfeita para atender um novo nicho de merca-
do e estará disponível a partir de outubro.

Mais uma vez presente na FIPAN e mais uma vez, 
também, fechando sua participação no evento com a 
certeza de que seus objetivos foram cumpridos, em 
seu estande misto a Kibon conseguiu conciliar a dinâ-
mica e movimentação da Unilever Food Solutions com 
a tradicionalidade e confiabilidade da Kibon. “Tivemos 
apresentações com chefs de cozinha e degustações de 
nossos sorvetes, com deliciosas sobremesas, o que nos 
deixou ainda mais próximos de nossos clientes”, conta 
Sthefano Carvalho, Market Development - Channel Stra-
tegy do Time Canal Kibon. “A satisfação em participar de 
eventos como esse é sempre muito grande, pois é uma 
oportunidade e tanto de termos um contato diferencia-
do com nossos clientes, relaxando um pouco e compar-
tilhando um Magum ou Cornetto num ambiente mais 
descontraído. Agora, é rumo à FIPAN 2013!”, comemora.

Líder na América Latina na comercialização de in-
gredientes para sorvetes e aromas para a indústria de 
alimentos e bebidas, a Duas Rodas mostrou na FIPAN 
2012 que está investindo na produção de coberturas de 
chocolate, comercializadas com a sua tradicional marca 
Selecta e fabricadas em sua unidade industrial instalada 
na cidade de Estância (SE), com distribuição para todo o 
Brasil. De acordo com a chef Augusta Nani, que partici-
pou do “Show do Chocolate”, organizado pela empresa, 

dotado com recursos 
das grandes feiras 

internacionais, o 
credenciamento foi 

rápido e eficiente.
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as coberturas de chocolate Selecta se diferenciam pelo 
sabor, com excelente rendimento, alta cremosidade, bri-
lho e 0% de gordura trans. Após derretidas, elas podem 
ser utilizadas imediatamente nas receitas sem choque 
térmico, pois não necessitam de temperagem. “Já as 
linhas Confeiteiro e Supreme da Selecta foram formu-
ladas para atender ao segmento corporativo que inclui 
padarias, confeitarias, docerias, cafeterias, catering, res-
taurantes, hotéis e buffets, além de produtores de cho-
colates e bombons artesanais”, conta Augusta.

linhas Completas
Parceiríssima do SAMPAPÃO, a Coca-Cola FEMSA Brasil 
esteve presente em todas as edições do evento. E nes-
te ano não foi diferente. Nesta edição, a empresa par-
ticipou com um estande de 170 m2, em parceria com a 
Heineken, e aproveitou para oferecer aos visitantes, de-
gustação da Fanta Maracujá, o mais novo lançamento 
da marca. Também tiveram foco no evento a exposição 
de retornáveis, Sucos Del Valle, Água Crystal e as cer-
vejas de seu portfólio. “A FIPAN é muito importante para o 
relacionamento entre a Coca-Cola FEMSA Brasil e o setor de 

da França para a sua padaria
De 17 a 20 de julho, mais uma vez a Ubifrance Brasil parti-
cipou da FIPAN, trazendo, para esta edição, oito empresas 
francesas. A França é internacionalmente reconhecida pelos 
seus pães, croissants, brioches, doces e gastronomia. Sendo 
o pão considerado um importante alimento e presente em 
todas as refeições, o país desenvolveu uma ampla diversi-
dade de matérias primas e tecnologias para a indústria lo-
cal. A sua tecnologia e “savoir-faire” se beneficiam de uma 
excelente imagem, o que proporciona grandes oportunida-
des de negócios para as empresas francesas e brasileiras.

Assim, participaram do chamado “Pavilhão Francês da 
FIPAN” a Eurogerm, empresa especializada em ingredientes 
e cereais técnicos destinados à cadeia do trigo, da farinha 
de trigo, pães e derivados; a Foricher, moinho indepen-
dente que propõe aos padeiros farinhas de alta qualidade 
para atender as expectativas dos consumidores que dese-
jam produtos autênticos; a Grands Moulins de France, que 
atua no Brasil nos segmentos de trigo, farinhas, misturas e 
pré-misturas para panificação e confeitarias; ingredientes, 
aditivos, melhoradores para panificação e enzimas; a Lima-
grain, que oferece produtos de vanguarda: farinhas funcio-
nais, preparações enzimáticas, melhoradores, mistura ou 
pré-misturas para panificação; a Mallard Ferrière, atuante 
na fabricação e distribuição de acessórios para panificação, 

confeitarias, hotéis e restaurantes; a Pavailler, que projeta, 
fabrica e distribui uma gama completa e homogênea de 
fornos destinados às padarias e confeitarias, seja ela tra-
dicional ou para bases congeladas (cruas ou pré-cozidas); a 
Pellorce & Julien, que fabrica 24 sabores de purê de frutas, 
cerejas em caldas, castanhas em calda e marrom glacê; e, 
finalmente, a Philibert Savours, fabricante de levedura de 
fermento, infusão de ervas, desidratação de matérias-pri-
mas e concepção de sabores originais bio e também não or-
gânicos. Sua expertise e criatividade explicam o sucesso da 
baguete e outros tipos de pães Campasine, eleitos por um 
júri de consumidores franceses pelo quarto ano consecuti-
vo como o “Sabor do ano 2012” em pão fresco e pré-cozido.

E os resultados do Pavilhão Francês foram muito anima-
dores, como explica Maurício Lauria Sandri, diretor da filial 
brasileira da Eurogerm: “Nossa participação na feira foi exce-
lente, não só porque ela se configura como um ponto de con-
vergência de novas tecnologias e de difusão de tendências 
para o setor, como também porque tivemos a oportunidade 
de estabelecer contatos com representantes de todos os elos 
da cadeia do pão, desde aqueles de matérias-primas, até che-
gar à indústria, um público cada vez mais diversificado e su-
per interessante para manutenção de relacionamentos, que 
a FIPAN está conseguindo trazer”, comemora o executivo.

padarias, já que nos quatro dias de evento os expositores tem 
a excelente oportunidade de demonstrar os produtos de forma 
diferenciada. O cliente visita o estande e é recebido de uma 
maneira mais próxima e informal, o que faz com que 
ele se sinta mais à vontade para tirar todas as suas dú-
vidas”, diz, com a animação que é sua marca registrada, 
Cida Falcão, especialista em relacionamento de Marke-
ting da Coca-Cola FEMSA Brasil.

“A Cervejaria Heineken preza por um relacionamen-
to muito próximo com seus clientes, e por isso entende 
como muito positiva a participação de eventos e feiras 
como a FIPAN. Este ano, apresentamos na feira um dos 
seus mais recentes lançamentos: o Barril de Kaiser 4,0 
litros, um produto inovador, com tecnologia patentea-
da e produzido pela Cervejaria Heineken na Holanda, no 
qual a cerveja é tirada sob pressão até o último copo, 
por meio de um cartucho interno com CO2, que deixa 
o líquido mais cremoso, como se tivesse saído direto da 
chopeira. A Heineken acredita que esse produto tem po-
tencial para ser comercializado em padarias para con-
sumo futuro, e também mantêm a estratégia de emba-
lagens retornáveis, de 600ml, com objetivo de consumo 
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imediato”, registra, por sua vez, Paulo André Pomerant-
zeff, gerente de Serviços de Distribuição da empresa.

Outra participação que gerou muitos comentários po-
sitivos durante a FIPAN foi a da indústria de alimentos 
Mil Mix. E isso não só pela beleza e grandiosidade de seu 
estande, mas pela qualidade dos produtos nele apresen-
tados, como também pelo atendimento extremamente 
cordial que seus representantes dispensaram aos profis-
sionais visitantes durante a feira. Entre as atrações para o 
setor de panificação e confeitaria, ela mostrou no evento 
o resultado de seu recente trabalho de modernização de 
suas embalagens, layouts de rótulos, logotipos e de comu-
nicação com seus clientes, com especial destaque para as 
linhas Zima Premium (de pré-misturas para bolos e pães 
especiais como panetones, colombas pascoais e bolos 
cremosos), Zima Health (de produtos voltados à saúde e 
ao bem estar de seus consumidores com linhas mais sau-
dáveis e diets, como o Bolo Cremoso Nutrição Humana) e 
Mix Frozen, mistura para frozen yogurt, que se difere de 
seus concorrentes pela diversidade de sabores e também 
pelas variações nos diversos tipos de frozen. Pioneira no 
Brasil na produção de soluções para este último segmen-
to – e a que mais cresce nele, a Mil Mix já responde por 
70% do frozen yogurt consumido no País.

Especializada na fabricação de uma linha comple-
ta de produtos para controle de fungos voltada ao se-
tor alimentício, desde produtos sob encomenda como 
antimofo para pulverizar ambientes, antimofo gel para 
as mãos, antimofo gel para limpeza de paredes, pisos e 
equipamentos, até produtos para aplicação direta sobre 
alimentos – como o Pro Umi H2, que pode ser aplicado 
diretamente sobre os pães assados, em forma de spray, 

bem como no interior das embalagens –, a Orion Quími-
ca também obteve grande sucesso com sua participação 
na FIPAN 2012. “Gostei muito de ver a marca da nossa 
empresa estampada aqui na feira e tivemos um retorno 
fantástico”, comemora Diego Braz, diretor comercial da 
empresa. Segundo ele, a Orion investiu cerca de R$ 200 
mil no evento e já deu o start-up nos preparativos para 
sua participação na próxima edição da feira. “Vamos in-
vestir ainda mais. Ficamos contentes com as visitas e, na 
FIPAN 2013, montaremos nosso estande em um espaço 
de 200 metros quadrados”, conclui.

Com expertise no processamento de trigo e soja para 
fabricação de farinhas e farelo de trigo, farelo e óleo de 
soja degomado, entre outros produtos alimentícios de 
elevado padrão de qualidade, criados para atender às 
necessidades de seus clientes e às expectativas de lucra-
tividade e crescimento de nossos acionistas e colabora-
dores, a Correcta Alimentos também recebeu um grande 
número de visitantes em seu muito bem montado es-
tande na FIPAN 2012. E, como todos os outros exposito-
res da feira, comemorou grandes resultados no evento, 
não só no que diz respeito a negócios e ganhos insti-
tucionais de imagem, como também de relacionamen-
to: “Foi muito positivo o balanço que fizemos da FIPAN. 
Recebemos nossos clientes e amigos, fortalecemos nos-
so relacionamento com o mercado e saímos satisfeitos 
com o resultado”, registra, com muita satisfação, Manoel 
Ribera, gerente comercial da empresa.

de olho no Food serviCe
Pelo segundo ano consecutivo, a Nita Alimentos fechou 
uma parceria com a BWB formas para chocolate durante 
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a FIPAN. Por meio dela, Edivânia Reis, culinarista da 
Nita, ministrou concorridas aulas especiais no es-
tande da BWB, apresentando as novidades da marca 
para panificadores e confeiteiros. Entre elas, a linha 
Sabores de Nita, composta pelas famílias Mais Saúde, 
Mais Prazer e Mais Sabor, essas misturas são indica-
das para mercado transformador com a proposta de 
facilitar o processo de produção de pães especiais. No 
local, a BWB também promoveu aulas show, com du-
ração de uma hora, com o objetivo de atrair a atenção 
dos visitantes que passavam pelos corredores da feira, 
de fazer demonstrações utilizando os lançamentos e 
de apresentar as tendências e novidades para profis-
sionais da área. Segundo Luiz Fernando Pereira dos 
Santos, coordenador de Trade da Nita Alimentos, estar 
mais uma vez com a BWB na FIPAN tem um significa-
do muito importante. “A BWB confiou no nosso traba-
lho e na qualidade dos produtos Nita”, enfatiza.

Participando pela primeira vez da feira, a Vigor, 
uma das líderes de mercado no segmento de food 
service, obteve grande receptividade ao lançar pro-
dutos inovadores, do Brasil e do mundo: sucesso 
comprovado pela movimentação do estande da em-
presa, que recebeu a visitação de 4 mil profissionais 
do setor. Na FIPAN, ficou evidenciado o novo posi-
cionamento da Vigor Food Service. A empresa sai 
na frente garantindo ao cliente maior desempenho 
com sua nova linha de margarinas de alta perfor-
mance da marca Amélia, que conta com três tipos 
de aplicações: folhados, croissants e bolos. Com esse 
produto, o usuário garante o melhor resultado em 
suas preparações, e conta com o único produto do 

eventos paralelos
Em parceria com a Fiesp, o SAMPAPÃO realizou durante a 
FIPAN 2012 um Ciclo de Palestras Gratuitas e Sala de Crédito 
no evento, atividades estas que contaram com a participa-
ção de um grande número de visitantes. O objetivo foi levar 
capacitação e informação atualizada para as empresas do 
segmento. Os temas abordados foram: Acesso ao Crédito e 
Financiamento, Tendências Atuais da Panificação, Empre-
endedorismo e a Indústria de Panificação, Café no Setor de 
Panificação, Sustentabilidade no Setor de Panificação, Ma-
rketing e Comunicação Digital, Gestão de Processos, Marke-
ting no Varejo, Produção Centralizada e a Logística do Setor 
de Panificação, Novas Normas e Obrigatoriedades no Setor 
de Panificação, Tipos de Embalagens para o Setor de Pani-
ficação, Gestão de Pessoas e Tendências do Setor de Fran-
quias. O evento paralelo contou com as parcerias do Gover-
no Federal, do Governo do Estado de São Paulo, do BNDES, 
do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Nossa 
Caixa e, ainda, dos bancos Santander e Bradesco.

“Além de muito produtiva, a iniciativa foi também uma 
grande novidade, porque na Sala de Crédito foi criado um 
espaço para o empreendedor conhecer e facilitar o acesso 
ao crédito com atendimento empresarial exclusivo, visan-
do a apresentar as melhores linhas de financiamento, mais 
adequadas às suas necessidades, como: compra de máqui-
nas e equipamentos, construção, projetos de pesquisa e 
desenvolvimento, exportação, sustentabilidade, capital de 
giro, compra de matéria-prima e Fundo Garantidor de Ope-
rações (FGO), que poderá apoiar a composição de garantias 
de funcionamento”, explica Antero José Pereira, presidente 
do SAMPAPÃO.

visitas téCniCas e aulas-show
Em sua edição 2012, pela primeira vez, a FIPAN trouxe como 
atração visitas técnicas às padarias paulistanas e os visi-
tantes participaram ativamente. “Foram mais de 180 pes-
soas dos estados do Pará, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais 
e Santa Catarina que participaram dessas visitas e desco-
briram como funcionam as panificadoras da capital pau-
listana. E há um concurso entre os estandes que expõem 
na feira. Os vencedores deste ano, de médio porte, foram 
Miss Cupcake, São Domingos e Molino D’Ouro e, entre os de 
grande porte, o primeiro lugar ficou com a Nestlé, Adimix e 
Souza Cruz, no item criatividade e Milmix, layout e vitrine”, 
comentou o presidente.

Outra atração da FIPAN 2012 foram as aulas-show mi-
nistradas pelo IDPC durante o evento. “Os visitantes se ins-
creveram, assistiram e participaram ativamente, mostrando 
que o cupcake é uma tendência que veio para ficar. Partici-
pantes das 180 caravanas que visitaram a feira assistiram 
aulas e deverão aumentar o número de produção desses 
minibolos em todo o Brasil”, finaliza Antero.

uma feira à altura de um setor pujante e criativo, que já fatura 
mais de r$ 56 bilhões ao ano no brasil.

F i P a n  2 0 1 2
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Com a palavra, os patroCinadores máster
Reafirmando a parceria com o SAMPAPÃO, Este ano, mais 
uma vez, Ambev e Souza Cruz foram os patrocinadores 
máster da FIPAN. E a participação de ambas as empresas 
na feira, mais uma vez também, foi marcante, atraindo para 
seus respectivos estandes um número grande de visitantes.
“A FIPAN é, sem dúvida, uma importante parceira da Ambev. 
Por estarmos sempre atentos às demandas e necessidades 
dos nossos consumidores, participar dessa feira é uma 
boa oportunidade para acompanhar o desenvolvimento e 
as tendências dos setores de panificação, confeitaria e va-
rejo. Buscamos essa aproximação com os profissionais da 
área para estarmos atualizados de tudo que há de novo no 
mercado”, afirma Sergio Alexandre Ustulin, diretor regional 
Vendas – SPC da Ambev.

Na mesma linha de pensamento, Márcio Rosa e Silva, ge-
rente nacional de Trade Marketing da Souza Cruz diz que a 
FIPAN possui uma importância relevante no negocio da em-
presa, pois além do segmento de panificação ser altamente 

parceiro e representativo, o estreitamento do relacionamen-
to com seus clientes e a própria troca de melhores práticas 
entre os diversos representantes no setor ajuda a consolidar, 
cada vez mais, a posição da companhia como um dos me-
lhores fornecedores e parceiros do setor. “Por meio da FIPAN 
podemos aprender cada vez mais com nossos parceiros do 
setor de panificação e criar estratégias customizadas para 
aprimorar o nosso relacionamento com o segmento. Na 
ocasião, disponibilizamos a plataforma do Clube Mais Sou-
za Cruz, que concede uma serie de benefícios tangíveis a 
nossos parceiros de negócio, como descontos atrativos em 
uma grande variedade de equipamentos, inclusive veículos 
comerciais e outros materiais representativos para o setor”, 
registra Márcio, fazendo questão de reforçar, uma vez mais, 
a consistência da atuação da empresa, visando a contribuir 
com o desenvolvimento da panificação brasileira. “É por isso 
que a Souza Cruz apoia a FIPAN de forma continuada em to-
das as 19 edições desse importante evento”, finaliza.

mercado com embalagem selada. A empresa vem cres-
cendo nas categorias em que atua – culinários, confeita-
ria e panificação, ingredientes básicos e produtos para 
Mesa: “A Vigor é uma marca tradicional, que está se re-
novando sem deixar de garantir seus valores. Esse novo 
momento merece todo o suporte, pois veio para ascen-
der ainda mais seu potencial”, afirma Fernando Munhoz, 
gerente de Vendas Food Service da companhia, que tam-
bém apresentou na mostra outros lançamentos recentes 
para o mercado profissional e para o consumidor final, 
como o Chanty Mix, o Sour Cream e o Iogurte Grego.

Muito visitado na FIPAN 2012 também foi o estande 
da FMB Foodservice, empresa especializada em bebidas 
especiais para o segmento de bares e restaurantes, mas 
que, agora, também amplia seu foco de atuação para as 
padarias. “As panificadoras, hoje, estão se projetando 
como nenhuma outra categoria de ponto de venda, no 
segmento de alimentação fora do lar e se transformando 
em lugar de reunião de famílias e amigos. Por isso, esta-
mos colocando nosso foco nesse tipo de estabelecimen-
to, assim como nas confeitarias e cafeterias”, destaca 
Priscila Calveri, supervisora de Distribuição da empre-
sa. Entre os produtos mostrados aos visitantes da feira 
estiveram a Finest Call, uma mescla para coquetalaria 
importada com exclusividade dos Estados Unidos para o 
Brasil pela FMB e a linha de xaropes Torani, destinados à 

saborização de cafés e drinks alcoólicos e não alcoólicos.
E falando em café, não houve praticamente na FIPAN 

2012 quem não deu uma paradinha no espaço do Café 
Pilão para saborear uma deliciosa xícara da bebida, ser-
vida com muito carinho e atenção pelas atendentes do 
estande. Agora dentro da divisão mundial da Sara Lee de-
nominada D.E. Master Blenders 1753, o Café Pilão ganha 
ainda mais expertise em blendagem de café, para atender 
aos mais refinados e diversificados paladares ao longo do 
Brasil. “Cada vez mais, o brasileiro vem descobrindo os 
sabores do café. E nós vimos nos esforçando para que, 
cada vez mais também, ele seja degustado dentro dessa 
nova linha de percepção dos consumidores”, conta Ivan 
Soares, gerente de Out-of-Home da companhia, área que 
administra o “Projeto Padarias”, criado para levar uma 
cafeteria Pilão para dentro das padarias, dentro da pro-
posta de uma solução completa, abrangendo layoutiza-
ção do espaço, máquinas, assistência técnica e, é claro, os 
blends de café. “A ideia é estabelecer junto com elas um 
approach de 360 graus com o consumidor, oferecendo a 
ele um produto saboroso e refinado no café da manhã, no 
almoço, no café da tarde e no jantar, fazendo com que a 
degustação do Pilão aconteça nas padarias como se estas 
fossem uma extensão da casa dele. E tem sido um suces-
so. o projeto vem crescendo a cada ano, com mais e mais 
padarias aderindo a essa proposta”, comemora Ivan.
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mais CarinhO e 
nenhuma viOlênCia
Como seria bom que, no próximo Dia das Crianças, fosse veiculada a notícia de que a 
violência contra crianças e adolescentes foi erradicada no Brasil. Difícil, não é? Mas, a boa 
notícia é que tem muita gente trabalhando para que isso vire realidade.

omo seria bom que, no próximo Dia das Crianças, 
fosse veiculada a notícia de que a violência contra 
crianças e adolescentes foi erradicada no Brasil. 

Difícil, não é? Mas, a boa notícia é que tem muita gente 
trabalhando para que isso vire realidade.

A violência contra crianças e adolescentes, infeliz-
mente, ainda é um fenômeno frequente no Brasil e que 
pode acarretar graves consequências ao seu desenvolvi-
mento normal. E as alarmantes estatísticas dessas ocor-
rências, nas mais variadas “modalidades”, não param 
de criar vergonhosos registros de recordes para o País. 
De acordo com dados da Secretaria de Direitos Huma-
nos, atualmente, o Brasil tem registros de exploração 

sexual de crianças e adolescentes em 2.930 municípios. 
Além disso, entre os meses de janeiro e abril deste ano, 
a quantidade de denúncias de abuso e exploração teve 
um aumento de 71% em relação ao mesmo período do 
ano anterior. Entre os estados com maior incidência de 
denúncias estão os estados de São Paulo, seguido pelo 
Rio de Janeiro e Bahia.

O mais recente balanço do Instituto Herdeiros do Fu-
turo (IHC) – entidade que, hoje, vem realizando um dos 
melhores trabalhos no sentido de amparar essas vítimas 
(confira no site www.herdeirosdofuturo.org.br), por sua 
vez, mostra que, dos 495 atendimentos por violência re-
alizados por suas três unidades no último mês de abril, 

na campanha “fale por ela”, a criança chora enquanto segura uma casinha contendo 
desenhos gráficos de um adulto e uma menina, remetendo atos criminosos de abuso.

Prefeitura de Belo Horizonte

e s P e c i a l  –  d i a  d a s  c r i a n ç a s
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210 estavam relacionados à violência sexual, 77 à violên-
cia doméstica e 76 foram provocados por negligência, em 
casos de maus-tratos contra crianças e adolescentes. E o 
IHC é apenas “uma” das muitas entidades que cuidam 
do assunto.

A boa notícia, é que diversas frentes estão se mobili-
zando para erradicar o problema. Ou, pelo menos, mini-
mizá-lo drasticamente. O governo federal, por exemplo, 
acaba de lançar a estratégia de ação “Brasil Protege”, que 
visa a criar uma rede de proteção contra a violência físi-
ca, sexual e psicológica sofrida por crianças e adolescen-
tes. Segundo a ministra-chefe da Secretaria de Direitos 
Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, 
o “Brasil Protege” vai padronizar a notificação da violên-
cia por profissionais da educação, assistência social e 
saúde. “Vamos capacitar ainda mais o professor, a escola, 
a unidade de saúde e a assistência social para visitar as 
famílias. Com essa rede de proteção, será possível obser-
var melhor as violências no ambiente familiar e apoiar a 
família. Muitas vezes, nós vamos precisar atender e tra-
tar, mas, também, responsabilizar a situação do abuso 
sexual no ambiente familiar”, afirma ela.

Combater a exploração sexual das crianças e adoles-
centes também é um dos principais objetivos do plano. 
“A violência sexual é o motivo pelo qual nós mais rece-
bemos denúncias e buscas de apoio no Disque 100. A 9ª 
Conferência aponta que devemos trabalhar com muita 
dedicação, e já estamos fazendo isso, para melhorarmos 
o sistema de monitoramento dos resultados dessa de-
núncia”, disse a ministra. “Nós temos que agir imedia-

“tem coisa que não é para 
criança”: as peças têm como 
objetivo causar impacto 
entre as pessoas e, por 
associação, levá-las a refletir 
sobre a questão da violência 
sexual infantil.

tamente, com uma rede articulada em todo o território 
nacional. E melhorá-la dia após dia, é essencial”, enfatiza 
Maria do Rosário.

Complementarmente, o “Brasil Protege” também vai 
focar os adolescentes que entram em conflito com a lei. 
De acordo com a ministra, a política pública central do 
governo federal para esse enfrentamento é a prevenção. 
A profissionalização educacional, como o Programa Na-
cional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), 
é uma das ações adotadas pelo governo para prevenir 
que o adolescente não vá para o caminho da violência. 
Contudo, segundo Maria do Rosário, é preciso melhorar, 
também, a situação dentro das unidades socioeducati-
vas. “O adolescente, que tem lá uma medida socioeduca-
tiva para cumprir, vai ter que cumprir essa medida, tam-
bém, com educação e profissionalização”, pontua.

ações de peso
Muitas ações contra a violência contra crianças e ado-
lescentes também estão surgindo da iniciativa privada 
e dos mais diversos segmentos da sociedade. Uma das 
empresas que, já há bastante tempo, entrou nessa luta 
foi a Petrobras Distribuidora. Empresa-cidadã, ela apoia o 
programa “Siga Bem Criança”, que promove campanhas 
de sensibilização e divulga o Disque 100. Esse canal tele-
fônico da Secretaria de Direitos Humanos (SDH) – man-
tido por meio de uma parceria com a Petrobras – recebe 
denúncias sobre casos de negligência, violência física, 
psicológica ou sexual, tráfico de crianças e adolescentes 
e crianças desaparecidas, todos os dias, 24 horas. Desde 
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o início do serviço, em maio de 2003, até dezembro de 
2011, o Disque 100 já realizou 2.273.348 atendimentos. 
Das 97.102 denúncias registradas, 84,7% (82.281) são re-
lacionadas a violações de Direitos Humanos de Crianças 
e Adolescentes.

Já Fundação Telefônica|Vivo aproveitou o Dia Na-
cional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes, 18 de maio, para dar prossegui-
mento à sua estratégia de sensibilizar a população em 
relação ao assunto. Criou uma ação, por meio da qual 
os supermercados da rede Krill, do litoral paulista, rece-
beram displays e packs da cerveja fictícia Bilu Bilu, que 
carrega no rótulo a imagem de um inofensivo ursinho. 
Com o conceito “Tem coisa que não é para criança”, as 
peças têm como objetivo causar impacto entre as pesso-
as e, por associação, levá-las a refletir sobre a questão da 
violência sexual infantil. Em paralelo, dois filmes para TV 
veiculados no período do Carnaval voltaram ao ar para 
lembrar que todas as crianças precisam de proteção.

Algumas prefeituras também estão engajadas no 
combate à violência. A Prefeitura da cidade mineira de 
Mariana lançou uma campanha contra o abuso infantil, 
que foi veiculada no Carnaval com o intuito de sensi-
bilizar a população para a gravidade do problema e in-
centivar a denúncia dessas situações. Com o mote “No 
Carnaval tem alegria em todo lugar, menos no rosto de 
algumas crianças”, a ação foi composta por anúncios de 
jornal, cartazes, leques e banners que foram distribuídos 

em todo o município. Além das peças, um canal de de-
núncia foi divulgado através da frase: Sexo com criança 
e adolescentes é crime.

Juntando evidências de que as crianças quase nunca 
comentam sobre abusos com os pais, muitas vezes por 
não entender o que aconteceu, a Prefeitura de Belo Hori-
zonte resolveu divulgar uma campanha que conscienti-
za os pais a ficarem mais atentos. Com o nome “Fale Por 
Ela”, a campanha traz a foto de uma menina em todos 
os anúncios. A criança chora enquanto segura uma ca-
sinha contendo desenhos gráficos de um adulto e uma 
menina, remetendo atos criminosos de abuso: fotos sen-
do tiradas, brinquedos sendo oferecidos, e brincadeiras 
no colo. Em todos os anúncios há o convite: “Fale por ela. 
Ligue 100 e denuncie o abuso sexual infantil.”

Recentemente, os principais aeroportos do País pas-
saram a exibir um vídeo de sensibilização contra a ex-
ploração sexual comercial. Produzido pelo Sesi em par-
ceria com a Caixa Econômica Federal, o vídeo questiona 
“Que tipo de lembrança você anda trazendo das suas 
viagens?”, após mostrar cenas de um homem – sem-
pre acompanhado por uma jovem, calada e vestida de 
short bem curto – retornando de viagem até seu reen-
contro com mulher e filhos. A exibição termina com a 
frase “Exploração Sexual – O Brasil não quer isso para 
seus meninos e meninas”, slogan da campanha. O vídeo 
está disponível no endereço http://www.youtube.com/
watch?v=_C02XvsXpJM&feature=relmfu.

Com o mote “no Carnaval 
tem alegria em todo lugar, 
menos no rosto de algumas 
crianças”, a ação da Prefeitura 
de mariana foi composta por 
várias peças distribuídas em 
todo o município.
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A próxima grande data comemorativa no calendário da padaria é o Dia das Crianças. Aproveite 
estas dicas de receitas do IDPC para dar uma turbinada no cardápio de sua casa e boas vendas!

vendendO COmO gente grande

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

Processo de fabricação: 
1. Pesar todos os ingredientes.
2. Macaron: Levar ao fogo as claras e o açúcar refinado, aquecendo levemente, 
batendo sempre com um fouet.
3. Bater na batedeira até esfriar.
4. Adicionar o corante.
5. Passar por peneira fina a farinha de amêndoa e o açúcar de confeiteiro.
6. Manualmente, adicionar a farinha às claras.
7. Pingar com bico perlê em assadeira forrada com silpat®.
8. Assar a 140ºC por aproximadamente 11 minutos.
9. Recheio: Levar todos os ingredientes ao fogo, mexendo sempre até cozinhar.
10. Colocar em uma travessa de vidro e esfriar para rechear.

(*)% 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.

informação Nutricional (Porção de 22g ou 1 unidade)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 90 kcal = 378 kJ 5%  
Carboidratos 13.1 g 4%  
Proteínas 1.9 g 3%  
Gorduras Totais 4.2 g 8%  
Gorduras saturadas 1.6 g 7%  

Gorduras trans 0 g VD não 
estabelecido 

Fibra alimentar  
Menor ou igual a 0,5 g 0%  

Sódio 23 mg 1%  

reNdimeNto: 67 UNIDADES DE 22G

maCarOn de brigadeirO

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

recheio:

Leite condensado 100% 500g
Creme de leite UHT 50 250
Chocolate ao leite ralado 20 100
Manteiga sem sal 5 25
Total 175% 875g

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Açúcar refinado 100% 400g
Claras in natura 50 200
Farinha de amêndoa 60 240
Açúcar de confeiteiro 25 100
Corante alimentício 0,5 2
Total 235,5% 942g

massa:

g o u r m e t / i d P c

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

reNdimeNto: 31 UNIDADES DE 100G

pÃO travessura 
de Criança

(*)% 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.

Processo de fabricação esPoNja 
1. Pesar todos os ingredientes da esponja (inclusive a água).
2. Colocar os ingredientes em uma caixa de plástico.
3. Misturar todos os ingredientes. 
4. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 45 minutos em temperatura de 28ºC.

Processo de fabricação do reforço:
1. Pesar todos os ingredientes do reforço (inclusive a água).
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira.
3. Misturar por 6 minutos na velocidade lenta (1).
4. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2).
5. Dividir a massa em peças de 60g.
6. Bolear e descansar por 20 minutos.
7. Abrir a massa e rechear com o creme.
8. Deixar fermentar por aproximadamente 90 minutos em estufa a 35 ºc.
9. Assar em forno de lastro a 200 ºc por aproximadamente 35 minutos.

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

esPoNja:

Farinha de trigo especial 40% 400g
Fermento biológico seco 1,5 15
Água 24 240
Total 65,5% 655g
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

reforço:

Farinha de trigo especial 60% 600g
Melhorador 1 10
Açúcar refinado 10 100
Leite tipo A 14 140
Composto alimentar 
sabor morango 15 150

Sal refinado 0,5 5
Margarina uso geral 10 100
Gelatina sabor morango 4 40
Gemas 10 100
Total 124,5% 1245g
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

recheio (creme confeiteiro):

Leite líquido 100% 1000g
Açúcar refinado 40 400
Gemas 10 100
Amido de milho 5 50
Farinha de trigo 5 50
Sal 0,05 5
Essência baunilha A gosto ----------
Morango desidratado 50 500
Total 210,05% 2105g
Percentual baseado em leite

Processo de fabricação do recheio:
1. Pesar todos os ingredientes do recheio.
2. Levar ao fogo em uma panela 1/3 do açúcar e 2/3 do leite até ferver.
3. Em uma tigela misturar todos os outros ingredientes, exceto o morango, e adicionar 
do leite fervente.
4. Misturar sempre até engrossar, formando um creme homogêneo.
5. Desligar e adicionar o morango.
6. Esfriar para utilizar.

informação Nutricional (Porção de 100g ou 1 unidade)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 274 kcal = 1151 kJ 14%
Carboidratos 48.5 g 16%
Proteínas 6 g 8%
Gorduras Totais 6.7 g 12%
Gorduras saturadas 2.3 g 10%

Gorduras trans 0 g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 3.7 g 15%
Sódio 123 mg 5%

g o u r m e t / i d P c

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Processo de fabricação
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Lavar a berinjela, picar em cubos e cozinhar com tempero até ficar mole. Gelar.
3. Colocar todos os ingredientes secos na masseira.
4. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta.
5. Adicionar a água aos poucos.
6. Bater por 6 minutos na velocidade lenta.
7. Acrescentar o óleo e a berinjela.
8. Bater por 8 minutos na velocidade rápida.
9. Dividir em peças de 300g, bolear e descansar a massa.
10. Recheio: Misturar o peito de peru a muçarela, os ovos, a salsinha, a azeitona e o orégano.
11. Abrir a massa com um rolo e aplicar +/-80g de requeijão. 
12. Por cima colocar 110g de recheio e enrolar como rocambole.
13. Colocar em assadeira e cortar com espátula.
14. Fermentar por aproximadamente 40 minutos em temperatura ambiente.
15. Antes de levar ao forno pincelar com ovos e polvilhar queijo parmesão.
16. Assar a 180o C por aproximadamente 20 minutos.

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

reNdimeNto: 80 UNIDADES DE 40G

pÃO de berinjela

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa

Farinha de trigo 100% 1000g
Água ±38,5 385
Aveia em flocos finos 10 100
Óleo de milho 10 100
Açúcar refinado 3 30
Fermento biol. inst. seco 2 20
Sal 2 20
Melhorador 1 10
Berinjela cozida 50 500
Total 216,5% 2165g
Recheio
Peito de peru picado em 
cubos pequenos 21 210

Queijo muçarela picado 
em cubos pequenos 21 210

Ovos cozidos picados 21 210
Requeijão cremoso 56 560
Salsinha picada 3,5 35
Azeitona verde picada 14 140
Orégano 1,4 14
Total 137,9% 1379g
cobeRtuRa
Queijo parmesão ralado 
grosso 21 210

Total da receita 375,4% 3754g
Percentual baseado em farinha de trigo

(*)% 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.

informação Nutricional (Porção de 40g ou 1 unidade)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico  90 kcal = 378 kJ 5%
Carboidratos 10.8 g 4%
Proteínas 3.9 g 5%
Gorduras Totais 3.9 g 7%
Gorduras saturadas 1.5 g 7%

Gorduras trans 0 g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 0.7 g 3%
Sódio 199 mg 8%

g o u r m e t / i d P c

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

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. 

(*)% 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.

Processo de fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes.
2. Bater todos os ingredientes no liquidifi cador, exceto o coco ralado.
3. Por último misturar manualmente o coco ralado.
4. Colocar em forma untada (tamanho da forma 20x30cm) e forrada 
com papel manteiga.
5. Assar a -180ºC por 40minutos.

reNdimeNto: 24 PORÇÕES DE 44G

bOlO de 
ChOCOlate sem 
glÚten

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Ovos 100% 450g
Açúcar refi nado 53,3 240
Coco ralado 33,3 150
Margarina uso geral 33,3 150
Cacau em pó 16,7 75
Fermento químico 5 22
Total 241,6% 1087g
Percentual baseado em ovos

informação Nutricional (Porção de 44g ou 1 unidade)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico  162 kcal = 680 kJ 8%
Carboidratos 13.9 g 5%
Proteínas 3 g 4%
Gorduras Totais 11 g 20%
Gorduras saturadas  5.1 g 23%

Gorduras trans 0 g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 1 g 4%
Sódio 188 mg 8%

g o u r m e t / i d P c

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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ato de reformar pode parecer, a princípio, uma 
pequena vaidade do comerciante ou um obje-
tivo supérfl uo. Essa primeira impressão cai por 

terra quando são descobertos os benefícios que refor-
mular a disposição dos objetos e trocar itens de deco-
ração, por exemplo, podem trazer ao negócio. Com um 
novo ambiente, mais moderno e funcional, além de fi -
delizar sua clientela tradicional, você irá cativar novos 
clientes. E apesar de aparentar ser algo complicado, é 
possível, sim, reformar sem dor de cabeça. Ficar atento 
a algumas dicas nesse processo é importante para não 
fi car no prejuízo.

Foi o que fi zeram os proprietários da Panifi cadora e 
Confeitaria Rosa de Saron, da Rua Guirapa, 240, na Vila 
Curuçá, reinaugurada em julho do ano passado. “Con-
tratamos os serviços de arquitetura da Refrigeração São 
Luiz, o que foi muito importante para atingirmos os 
objetivos que pretendíamos”, explica Paulo, um dos só-
cios da casa. Entre os aperfeiçoamentos obtidos com a 

nOvas pOssibilidades
As reformas e inaugurações de novas padarias demonstram que 
o setor está disposto a crescer muito em São Paulo.

O

reforma estão a duplicação do espaço de produção e a 
ampliação da área de confeitaria, não só para aumen-
tar a oferta de vendas, como também tornar o espaço 
muito mais confortável e aconchegante para os clientes, 
que também podem contar na padaria com serviço de 
café da manhã e de sopas à noite, restaurante e pizzaria. 
Além disso, a Rosa de Saron ganhou uma ampla e bem 
decorada área para o food service, com mesas de madei-
ra e piso de granito.

Outra que não abriu mão de uma consultoria interna 
especializada, só que para construir e montar a pada-
ria, foi a Mar Cristal Pães e Doces, da Rua Álvaro Pinto, 
45, no Jardim Maristela, no comecinho da Via Anchieta, 
inaugurada no dia 30 de maio último. Seu proprietário, 
Floriano Augusto Gomes, diz que a decisão foi essencial 
para economizar dinheiro, uma vez que ele fi cou saben-
do tudo de antemão: “Utilizei uma equipe super expe-
riente de arquitetos e, junto com eles, planejamos muito 
bem a reforma da padaria, a fi m de otimizar recursos.” 
Floriano afi rma ter se provisionado para a empreitada 
com bastante antecedência e que a nova casa, agora em 
prédio próprio, substituiu uma outra padaria que ele ti-

i n a u g u r a ç Õ e s  &  r e i n a u g u r a ç Õ e s  

rosa de Saron: entre os 
aperfeiçoamentos, a padaria 
ganhou uma ampla e bem 
decorada área para o food 
service, com mesas de 
madeira e piso de granito.

mar Cristal: a parte industrial “subiu” para o andar de cima, enquanto 
a área de vendas, embaixo, ganhou mais espaço, com atenção 
especial para a confeitaria.

Fotos: Cláudio Lira



49Ago/Set 2012  :::  IP&C 783  :::

i n a u g u r a ç Õ e s  &  r e i n a u g u r a ç Õ e s  

nha na mesma rua já há 26 anos. E o projeto foi aprovado 
não só pelos clientes, como também por seus 33 funcio-
nários: “Colocamos a parte industrial no andar de cima 
e ampliamos a área de vendas embaixo, com atenção 
especial para a confeitaria. E todo mundo gostou!”, pon-
tua, com um sorriso.

aperFeiçoamento em FoCo
Reinaugurada em janeiro de 2012, a Colonial Pães 

e Doces, da Rua Conde de Porto Alegre, 1.095, no Cam-
po Belo, realizou o que, sem erro, poderia ser chamada 
de modernização total do negócio. “Modifi camos total-
mente a padaria, aumentamos espaços, construímos 
um segundo andar para a parte industrial e deixamos 
o primeiro piso inteirinho para a loja e atendimento aos 
clientes. No total, agora estamos ocupando uma área de 
380m2”, conta, com orgulho Francisco Bandeira Came-
lo, que divide o comando da panifi cadora com mais três 

francisco e seu fi lho thyago, 
da Colonial: adequações 
no espaço do food service 
contemplaram até a criação 
de um deck de 32 mesas na 
parte de fora da casa.

JPAN
Tecnologia em Panificação

®

Recheio de Abacaxi, Banana, Goiaba,
Maracujá e Frutas Vermelhas

Calda para Pudim . Biscoito de Polvilho
Pão de Mandioquinha

Conheça nossos
Lançamentos

Agradecemos a presença de todos os amigos e parceiros

que nos prestigiaram na

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

Acesse nosso site e conheça nossa linha completa www.jpan.com.br
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sócios – Joaquim da Luz Silva, João de Gouveia da Mata 
e Luís Alberto Rodrigues. Entre outras adequações, o re-
sultado foi um amplo restaurante com deck de 32 mesas 
na parte de fora, no qual são servidos café da manhã, 
almoço, pizza e sopa à noite, além de várias opções a la 

Augusto. Já há 30 anos no ponto, a Firenze contratou os 
serviços de arquitetura da Refrigeração São Luiz para 
cuidar da reforma da padaria. “Mas a escolha dos ma-
teriais que queríamos colocar na casa foi nossa”, afi r-
ma Antonio, acrescentando que, com essa combinação 
produtiva, eles conseguiram mudar o layout de toda a 
panifi cadora. O objetivo principal da modernização foi 
aumentar o espaço do food service, meta alcançada com 
adequações internas e com a retirada do espaço de es-
tacionamento na frente da loja. “Agora, nossos clientes 
podem fazer suas refeições de maneira mais cômoda, 
desde o café da manhã, almoço por quilo com 20 pra-
tos quentes e 20 tipos de salada, até o happy hour e os 
caldos que servimos à noite”, destaca Maria de Lourdes.

Com uma área de 360m2, a Mercearia e Padaria Pão 
de Ouro, da Av. Nova Independência, 773, no Brooklin 
Novo, também realizou sua reentrada no mercado em 
fevereiro, depois de uma reforma bem planejada, por 
meio da qual aumentou a parte da confeitaria, o espaço 
para venda de pães e o atendimento de balcão, além da 

carte. “Como atendemos a um público misto muito gran-
de – moradores e pessoas que trabalham na região –, am-
pliamos nosso quadro funcional para 98 colaboradores, 
que, com toda a certeza, também frequentarão os cursos 
do IDPC para se aperfeiçoarem ao nosso novo modelo de 
negócio”, faz questão de frisar Francisco Bandeira.

negóCio de Família
Também instalada no bairro do Campo Belo, na Rua 

Vieira de Morais, 710, a Firenze Pães e Doces é o que se 
pode chamar de negócio de família. Reinaugurada no dia 
28 de fevereiro deste ano, ela tem no comando o casal 
Antonio Cabral e Maria de Lourdes, além de seus fi lhos 
Maria Helena e Alfredo, bem como o genro Francisco 

firenze: modernização 
aumentou o espaço do 
food service, por meio de 
adequações internas e 
com a retirada do espaço 
de estacionamento na 
frente da loja.

manuel, da Pão de 
ouro: casa recebe um 
público misto e muito 
exigente, interessado 
em consumir uma 
grande variedade de 
opções no food service.
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o Bairro da rosa de saron
A história da Vila Curuçá, situada na Zona Leste da capital 

paulista, teve início com a exploração pelos portugueses, rea-
lizada a partir do começo do século 17, com a doação de ses-
marias. Consta que entre o período de 1610 e 1611, o bandei-
rante Domingos de Góes virou “sesmeiro” das terras da região 
do “boi sentado”, localizadas nas proximidades do Rio Tietê. 
Elas foram passadas para o controle dos padres carmelitas em 
1621. Nesse período foi construído uma capela denominada 
Nossa Senhora da Biacica (esse nome vem do tupi “imbeicica” 
ou “cipó resistente”, facilmente encontrado no rio Tietê), cape-
la esta considerada como um marco da colonização da região. 
Nesse distrito fica a sede da subprefeitura do Itaim Paulista e 
por isso, o senso comum da maioria das pessoas determina 
que Vila Curuçá seria uma bairro de Itaim Paulista, o que é 
desmentido pelos mapas oficiais da Prefeitura de São Paulo.

o Bairro da mar Cristal
À direita da Via Anchieta, km 12, no sentido São Paulo- 

Santos, dois quilômetros antes da divisa com São Bernardo do 
Campo, fica o Jardim Maristela. Quando foi formado, no iní-
cio dos anos 1970, como um bairro eminentemente operário, a 
maioria das famílias que ali habitava não possuía renda supe-
rior a cinco salários mínimos. Porém, o Brasil experimentava 
um boom de crescimento industrial e, paulatinamente, a situ-
ação foi se modificando. Dentro deste contexto, o movimento 
sindical se fortaleceu. Aliás, um conhecido sindicalista e anti-
go morador do bairro não esconde de ninguém: “Quando me 
casei, no início dos anos 70, comprei uma casinha financiada 
pelo BNH, onde fui morar com minha esposa Marisa, lá no Jar-
dim Maristela.” E se você disse que esse morador ilustre era o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, você acertou.

o Bairro da Colonial e da Firenze
Campo Belo é um distrito situado na região centro-sul 

da cidade de São Paulo, no limite norte do antigo município 
de Santo Amaro. Tornou-se, nos últimos anos, numa área de 
grandes edifícios de classe média e média alta. A origem do 
lugar está ligada à evolução da antiga Vila de Santo Amaro. 
Em princípio, com a inauguração em 1886 da linha férrea li-
gando São Paulo a Santo Amaro, a região de vastos campos 
e fazendas começou a ser ocupada. Uma das maiores fazen-
das da região pertencia à família Vieira de Morais, loteada 
em meados de 1903. O loteamento dessa e de outras fazen-
das facilitou a colonização alemã da região. No distrito do 
Campo Belo encontra-se o Aeroporto de Congonhas, um dos 
mais movimentados da América Latina. O aeroporto apenas 
deixou de ser a referência para viagens internacionais após a 
construção do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, apesar 
de possuir um intenso movimento de viagens para todo o 
território nacional.

o Bairro da pão de ouro
Brooklin Novo é a área comercial mais moderna do bairro 

nobre do Brooklin, em São Paulo, delimitada pelas avenidas 
dos Bandeirantes, das Nações Unidas e Santo Amaro. Devido 
à proximidade com o bairro de Vila Olímpia, possui histó-
ria semelhante a ele, pois ambos foram criados e desenvol-
veram-se na mesma época. Em 1941 houve a instalação da 
Sociedade Hípica Paulista, importante instituição do esporte 
no País. Anos mais tarde tornou-se residencial, ao concentrar 
casas e sobrados de classe média. Nos anos 1980 em diante 
passa por um processo de enobrecimento urbano feito pela 
Prefeitura da cidade e o governo estadual. Por meio dessas 
melhorias houve boom imobiliário, com enorme atração 
do setor para a construção de investimentos residenciais e 
comerciais de alto padrão na área. É uma área residencial 
e comercial, sendo um dos centros financeiros paulistanos. 
Abriga sedes de empresas multinacionais, hotéis de luxo, 
centrais de canais de televisão e consulados.

i n a u g u r a ç Õ e s  &  r e i n a u g u r a ç Õ e s 

cozinha. “Recebemos na casa um público misto e mui-
to exigente, muito interessado na variedade de nossas 
opções de food service, tanto no café da manhã, quanto 
no almoço. Isso, sem falar dos nossos lanches na chapa 
também fazem o maior sucesso junto aos nossos clien-
tes”, pontua Manuel Gomes Bonfim, proprietário da Pão 

de Ouro. Ainda segundo ele, para garantir esse alto ní-
vel de atendimento, a padaria, que funciona das 5h00 às 
22h00, também mantém sua equipe de dez funcionários 
sempre atualizada, por meio da participação nos cursos 
do IDPC. “Além disso, somos usuários assíduos dos servi-
ços oferecidos pelo SAMPAPÃO”, conclui Manuel.
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o valor de uma empresa 
deve atender ao equilíbrio 
entre a expectativa 
do empresário e a 
expectativa de mercado 
do segmento em que a 
empresa está inserida.

uem dos senhores, proprietários de empre-
sas do setor de panificação, não comprou ou 
vendeu uma padaria? Dificilmente encontra-

remos um industrial do setor que não tenha negocia-
do as cotas sociais de uma empresa, salvo se ele te-
nha recebido estas como herança, ou mesmo, tenha 
tido a felicidade de iniciar a atividade empresária da  
qual participa.

Aqueles que já tiveram a oportunidade de vender 
ou mesmo apenas comprar uma empresa sabem das 
dificuldades encontradas tanto na aquisição quanto na 
venda das cotas sociais. Quem vende, não tenham dú-
vidas, quer receber o preço; quem compra, também não 
tenham dúvidas, quer adquirir uma empresa sadia, sem 
problemas administrativos e jurídicos.

Em que pese tal situação, podemos perceber que a 
maioria dos negócios realizados no setor de panificação 
são frutos de negociações sem o acompanhamento de 

Q profissionais especializados, o que decerto nos leva a 
uma série de incertezas quanto ao negócio realizado.

Verificamos, ainda, que o que prevalece na compra 
e venda de um estabelecimento comercial – mais pre-
cisamente no setor de panificação – é a intermediação 
do negócio por corretores sem conhecimento jurídico, 
e que realizam toda a transação com base em praxes 
de mercado. Entende-se por praxes, metodologias que 
nem sempre encontram respaldo jurídico – são ma-
neiras simples e rápidas de buscar uma solução para 
o negocio. O mesmo ocorre quando da avaliação da 
empresa, o que é feito com base no faturamento bruto 
no período de 41 (quarenta e um dias). Essas praxes, 
geralmente, não são metodologias seguras, principal-
mente para quem está adquirindo o negócio. Uma em-
presa deve ser avaliada de forma profissional, por meio 
de metodologias científicas reconhecidas e utilizadas 
internacionalmente.

COmpra e venda de padarias

A orientação e acompanhamento de um advogado são imprescindíveis na hora de rea-
lizar o negocio.

por marco antonio iamnhuk*
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equilíBrio de eXpeCtativas
O valor de uma empresa deve atender ao equilíbrio entre a expectativa do 
empresário – o que se visualiza em sua geração futura de caixa – e a ex-
pectativa de mercado do segmento em que a empresa está inserida, face 
ao retorno do investimento esperado do negócio, ou seja, as expectativas 
do investidor.

Por isso, a avaliação de empresas é um trabalho bastante subjetivo e o 
valor nunca é exato. Geralmente, se atribui uma faixa de valores “aceitá-
veis”, cabendo à negociação defi nir o preço fi nal.

Esse processo contempla não só os aspectos fi nanceiros das empresas, 
como também aspectos estratégicos e qualitativos, além de envolver ou-
tros fatores importantes como, por exemplo:

• Marca e reputação da empresa no mercado.
• Separação entre ativos operacionais e não operacionais.
• Reinvestimentos necessários à continuidade da empresa.
• Investimentos futuros.
• Risco envolvido no segmento de atuação.
• Passivo existente.
Para quem vende, a mesma preocupação deve existir, pois quem com-

pra nem sempre apresenta condições de cumprir com as obrigações assu-
midas, bem como não possui garantia de que irá fazê-lo.

É muito comum, nos contratos de venda e compra de cotas sociais de 
uma padaria, deparar com vendedores (antigos proprietários) desespera-
dos por não receber o preço ajustado, bem como por retomar o negócio, 
que antes era sadio, e hoje se demonstra absolutamente inviável. É muito 
comum, também, em alguns contratos de venda e compra, as partes ajus-
tarem que o não pagamento do preço implica a retomada da empresa pe-
los vendedores, como se apenas tal disposição resolvesse todo o problema.

Ou seja, todo o processo de negociação e formalização da venda e com-
pra é realizada apenas com base na praxe de mercado, sem qualquer preo-
cupação com a efetividade do negócio realizado. Nesses casos, são muitas 
as irregularidades que observamos, sendo que a falta de um profi ssional 
especializado no momento da venda faz toda a diferença.

Para a realização de um contrato, não podemos ter com base apenas 
o aspecto negocial. Necessário se faz que o contrato respeite requisitos 
de validade e efi cácia, caso contrário, este se demonstrará inoperante 
inexequível.

Podemos, assim, afi rmar que contrato é o acordo de duas ou mais vonta-
des, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regu-
lamentação de interesses entre as partes, com o escopo de adquirir, modifi -
car ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial. Nesse sentido, 
orientamos a todos os associados que pretendam vender sua empresa ou 
adquirir uma nova, procurem a orientação e acompanhamento de um advo-
gado, evitando realizar o negocio apenas com base em praxes de mercado.

*marCo antonio iamnhuK (OAB/SP 131.200) é advogado associado da Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, 
Tributário do Sindipan/Aipan-SP.
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www.berta.com.br

BERTA, qualidade e design
em equipamentos de 

Cozinha Industrial.

berta@berta.com.br
(11) 2901-1514

BERTA,
Cozinha Industrial

com sabor de Qualidade.

Baixe o leitor de QR Code em seu 
celular e utilize-o na �gura ao 
lado para conhecer nossa 
moderna linha de produtos.

Quando o assunto é cozinha 
Industrial, a marca que traz o 

melhor sabor é BERTA.

Equipamentos para Cozinha 
Industrial com a Qualidade que 

você precisa, design 
diferenciado e com a tradição de 

92 anos de história.
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fixação de preços na indústria de panificação é, 
historicamente, um conceito que levanta dúvi-
das na opinião pública em sua concepção, o que 

torna necessário realizar algumas considerações sobre 
a relação existente entre preços do trigo, da farinha 

prOblema ChilenO
Padarias chilenas vêm perdendo rentabilidade ao não repassar os custos dos aumentos dos 
insumos para a produção do pão aos consumidores.

A e do pão. Em geral, se tende a vincular diretamente o 
comportamento dos preços do trigo nos mercados in-
ternacionais, com o preço do pão em nível interno, o 
que, a nosso ver, consiste num erro fundamental. Na 
verdade, o preço o pão está ligado ao preço da farinha 

c o n e X Ã o  u i B

o não repasse 
ao consumidor 
dos aumentos 
nos preços 
dos insumos 
fez com que 
as padarias 
chilenas 
perdessem 
muito de sua 
rentabilidade 
ao longo dos 
últimos anos.
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em uma ordem de 40% – o restante advém da combi-
nação de outros fatores. Porém, em nenhum caso se 
correlaciona direta e somente ao comportamento do 
preço do trigo, cabendo essa análise unicamente aos 
moinhos de farinha.

A padaria chilena tem uma longa tradição como 
fornecedor de um dos produtos básicos da cesta fa-
miliar do país. A indústria de panificação está pre-
sente em todas as regiões do Chile, tendo o pão como 
base de suas vendas. É uma indústria de grande frag-
mentação, constituída por cerca de 5.500 estabeleci-
mentos que geram mais de 100 mil empregos. Cerca 
de 95% dos players do setor são pequenas e médias 
empresas, com um volume de negócios da ordem de 
US$ 2 bilhões.

Hoje, a indústria de panificação tradicional chile-
na enfrenta uma grande crise, que afeta a sua posi-
ção competitiva. O problema da grande variedade de 
alguns dos seus custos operacionais, que está longe 
de ser um fenômeno isolado do país, mas que ocorre 
no mundo todo.

Uma questão importante para a cadeia do trigo/
farinha/pão (TFP) é a forma como cada elo da cadeia 
recebe e passa para o próximo link os preços dos seus 
produtos. No caso da indústria de pão, isso se reflete 
na evolução do preço de farinha influencia o preço do 
pão, tendo em vista que, como já foi dito, a farinha 
corresponde a cerca de 40% do preço deste.

queda na rentaBilidade
Ao analisar o desenvolvimento e a evolução dos pre-
ços nos últimos anos, as séries observadas mostram 
claramente que a evolução dos preços do pão em um 
período razoável de 2006 em diante, embora tenha 
havido uma tendência ascendente no longo prazo, 
tem sido menos do que proporcional em relação ao 
aumento consolidado no preço da farinha, mas além 
de variações sazonais, uma vez que apesar de os au-
mentos consolidados nos anos analisados, no caso 
do pão são uma ordem de 30%, enquanto que, para o 

caso de farinha de este aumento de 100% a partir de 2006, 
atingindo seu ponto mais alto ao custar quase três vezes 
o valor inicial. 

Aos aumentos no preço da farinha somam-se, ainda, 
os aumentos dos custos da mão de obra, do fermento, das 
matérias graxas, do petróleo e da eletricidade, entre ou-
tros. Especial é o caso do petróleo, que apesar de ter sido 
cotado a US$ 34 o barril em dezembro de 2008, chegou a 
um pico de US$ 147. Daí, mesmo com a atual queda no 
preço desse insumo no Chile, os impactos sucessivos que 
a manutenção dele nas alturas ao longo de anos fez com 
que as padarias chilenas – que absorveram esses aumen-
tos, sem repassá-los ao consumidor – perdessem muito 
de sua rentabilidade.

Finalmente, se compararmos a evolução do preço do 
pão no Chile com a do exterior, estes não diferem da mé-
dia da América Latina, que estão na ordem de US$ 1,5 por 
quilo, de modo que a variedade no custo de farinha e seu 
impacto sobre o preço final do pão parece estar alinhada 
com a ordem de magnitude monetária dos outros países 
da região. No entanto, onde o Chile apresenta claras dife-
renças em relação aos outros países – especialmente os 
da Europa e das outras nações desenvolvidas – é no fato 
de que os panificadores industriais de todos os tamanhos 
dessas economias estão mais bem preparados para en-
frentar tais aumentos de custos, por meio do maior in-
vestimento e uso de tecnologias avançadas, da melhor 
capacitação e gestão de suas empresas, do melhor nível 
de inovação e de diferenciação e apoio por parte do go-
verno a um setor predominantemente formado por pe-
quenas e médias empresas.
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Sugestões de pautas para o 
informativo “Cartas da Padaria e 

seus fornecedores” são bem-vindas 
e podem ser enviadas para nós, pelo 

e-mail export.abiepan@uol.com.br.

Associação Brasileira das Indústrias de Equipa-
mentos para Panificação, Biscoitos e Massas Ali-
mentícias (ABIEPAN) lançou, em junho, a primei-

ra edição de seu novo informativo intitulado “Cartas da Pa-
daria e seus Fornecedores”. O objetivo da publicação, que 
circula exclusivamente pela internet para um mailing se-
lecionado de profissionais é bem claro: “Queremos manter 
atualizado com as notícias do setor o grupo de empresas 
participantes do projeto de internacionalização que está 
sendo implementado com a parceria da APEX-Brasil, Abip, 
SAMPAPÃO e demais instituições”, explica Gilberto Poleto, 
diretor de Relações Internacionais da ABIEPAN. 

Em seu Nº 1, a newsletter da entidade – produzida 
com o apoio da agência Lavoro Comunicação e Marke-
ting –, trouxe uma reportagem especial sobre a participa-
ção do Brasil na Europain, feira realizada entre os dias 3 
e 7 de maio, em Parias, reunindo 770 expositores, numa 
área de exibição de 68 mil metros quadrados, com a vi-
sitação de 8.260 profissionais de todo o mundo. Segundo 
explica o “Cartas da Padaria”, a mostra, além de ser palco 
para a exposição da Padaria Conceito brasileira e das so-
luções em produtos, máquinas e equipamentos exporta-
dos pelo País, também serviu para que fosse produzida 
uma pesquisa com resultados interessantes para o expor-
tador local, cujos principais dados revelados, em breve, 
integrarão uma edição especial do informativo.

De acordo com Gilberto, 12 empresas brasileiras par-
ticiparam desta edição da Europain, superando em mais 
de 100% a participação da feira em 2010, quando o Brasil 
marcou sua presença com cinco associados da ABIEPAN. 
“Foi a primeira vez que o País montou uma Padaria Con-
ceito. Nosso estande teve 87 visitantes identificados, que 
resultaram num volume de negócios fechados de, apro-
ximadamente, US$ 550 mil, bem como em uma estima-
tiva de negócios para os próximos 12 meses da ordem de 
US$ 5,4 milhões”, destaca o executivo.

A Entre as visitas recebidas durante a Europain esteve, 
por exemplo, Pierre Heymans, representante da Agência 
de Exportação e Investimentos Estrangeiros da Valônia 
(AWEX) – Bélgica, que apresentou o Brazil Welcome Offi-
ce, um centro de serviços destinado a apoiar a expansão 
das empresas brasileiras na Europa. Segundo informa no 
“Cartas da Padaria” a gerente do novo escritório, Marina 
Silva Santos, os serviços oferecidos compreendem a as-
sistência nas questões jurídicas, fiscais, comerciais e lo-
gísticas necessárias para o funcionamento eficaz dentro 
do mercado europeu.

Em sua primeira edição, a newsletter “Cartas da 
Padaria” traz, em sua seção “Balcão”, importantes in-
formações sobre a estruturação comercial do projeto 
de internacionalização do setor. Para tanto, a ABIEPAN 
estruturou uma área de inteligência de mercado, a fim 
de contribuir na identificação de potenciais importado-
res para os produtos das empresas participantes. Entre 
as iniciativas nesse sentido, foi feita a aquisição de um 
banco de dados (Urunet). Essa ferramenta disponibiliza 
informações dos mercados da América do Sul e Central, 
e está à disposição dos participantes do projeto, sendo 
necessário, apenas, informar uma ou duas NCMs dos 
produtos de suas empresas com potencial no mercado 
internacional, principalmente na América do Sul. 

Além de uma seção “Agenda”, contendo informações 
sobre as próximas feiras do setor de panificação, a publi-
cação digital também destaca, de maneira antecipada, 
alguns resultados atingidos pelo Projeto ABIEPAN/APEX- 
Brasil: “No final de 2011, atingimos a cifra de US$ 10,5 mi-
lhões em exportações realizadas pelo grupo, um número 
bastante significativo, gerado, também, graças à adesão de 
12 novas empresas ao projeto. Complementarmente, de-
veremos avançar no processo de estruturação de produtos 
e serviços da Padaria Conceito, a partir do material pre-
liminar distribuído na Europain”, finaliza Gilberto Poleto.

infOrmaçÃO 
dirigida
ABIEPAN lança primeira edição de sua 
newsletter digital “Cartas da Padaria”.

ABIEPAN
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a BeautiFul triBute to ten years oF idpC
The Institute for Development of Bakery and Confectionery of 
São Paulo (IDPC) completed ten years of existence, and today is 
recognized as one of the main centers of reference and teaching 
in both segments not only in Brazil but worldwide. To celebrate 
a day so special, was held on July 4th, in the Municipality of São 
Paulo a solemn session of homage to IDPC as the result of an 
initiative of Councilman Toninho Paiva. “Our ‘little boy’ of ten years 
has become a giant. Since the beginning of its activities, more 
than 12,000 people have been qualified by the Institute. We’d 
like to thank the interest of entrepreneurs in the baking sector of 
São Paulo, in order to send their employees for courses that we 
promote in the IDPC, and so the cooperation of sponsors and 
supporters of the Institute, who go there to develop products 
and prescriptions, so we have a workforce increasingly qualified”, 
«he emphasized, at the time, José Antero Pereira, president of 
SAMPAPÃO, the organization that now brings together under 
this acronym the Sindipan-SP, Aipan-SP and IDPC.

un hermoso homenaje a los diez años de idpC
El Instituto para el Desarrollo de la Panadería y Confitería de 
Sao Paulo (IDPC) completó diez años de existencia, y hoy es 
reconocido como uno de los principales centros de referencia 
y la enseñanza en ambos segmentos, no sólo en Brasil sino 
en todo el mundo. Para celebrar un día tan especial, se llevó 
a cabo el 4 de julio, em la Municipalidad de São Paulo, una 
sesión solemne de homenaje al IDPC, como resultado de una 
iniciativa del concejal Toninho Paiva. “Nuestro ‘niño’ de diez 
años se ha convertido en un gigante. Desde el comienzo de 
sus actividades, más de 12.000 personas han sido calificadas 
por el Instituto. Muchas gracias a todos los empresarios en la 
panaderíe de São Paulo por enviar a sus empleados para los 
cursos que se promueven el IDPC, y con la colaboración de 
los patrocinadores y colaboradores del Instituto, que acuden allí 
para desarrollar productos y recetas, para así que tenermos una 
fuerza laboral cada vez más cualificada”, subrayó José Antero 
Pereira, presidente de SAMPAPÃO, la organización que ahora 
reúne bajo esta sigla el Sindipan-SP, la Aipan-SP y el IDPC.

in the name oF sustainaBle development
The President of SAMAPAPÃO, José Antero Pereira, joined the 
entourage of directors at the opening of Fiesp «Space Humankind 
2012» in June 11th, during the UN Conference Rio+20. 
Recognizing the importance of current sustainable development 
for the Brazilian society, the organization of the industry of São 
Paulo, in partnership with the Firjan (the organization of the 
industry of Rio de Janeiro) and the Roberto Marinho Foundation, 
built the facility in Fort Copacabana. Until June 22nd, the site 
hosted a series of seminars and discussions on the topics of the 
Rio+20 - most of them with online broadcasting, via live streaming 
- as well as an exhibition open to the public, designed by set 
designer Bia Lessa. During the period the “Space Humankind 
2012” received the visitation of over 230,000 people.

en nomBre del desarrollo sosteniBle
El Presidente de SAMAPAPÃO, José Antero Pereira, se unió a 
la comitiva de directores en la apertura de la Fiesp el “Espacio 
Humanidad 2012” el 11 de junio, durante la Conferencia de 
las Naciones Unidas de Río+20. Reconociendo la importancia 
del desarrollo sostenible actual de la sociedad brasileña, la 
organización de la industria de São Paulo, en asociación con 
la Firjan (la organización de la industria de Rio de Janeiro) y la 
Fundación Roberto Marinho, construyó la planta en el Fuerte de 
Copacabana. Hasta el 22 de junio, el sitio fue anfitrión de una 
serie de seminarios y debates sobre los temas del Río+20 - la 

mayoría de ellos con la difusión en línea, a través de streaming 
en vivo -, así como una exposición abierta al público, diseñada 
por el escenógrafo Bia Lessa. Durante el período el “Espacio 
Humanidad 2012” recibio la visita de más de 230.000 personas.

growing supply oF argentine wheat
The Argentine government estimates the country will have an 
exportable surplus of 6 million tonnes of wheat crop being 
planted (2012/13), according to the Ministry of Agriculture of that 
country. Other 6.5 million tons will supply the domestic market. 
The neighboring country is the largest supplier of wheat to Brazil, 
which is among the world’s largest importer of grain. Of the total 
2.87 million tonnes imported from January to May this year, 2.24 
million came from Argentina. In the season 2012/13, the National 
Supply Company (Conab) provides that the Brazilian production 
of wheat will be 5.1 million tonnes, that the import will be 6.5 
million tonnes and exports will reach 1.8 million tons.

CreCiente oFerta de trigo argentino
El gobierno argentino estima que el país tendrá un excedente 
exportable de 6 millones de toneladas de cosecha de trigo se 
están plantando (2012/13), de acuerdo con el Ministerio de 
Agricultura de ese país. Otros 6,5 millones de toneladas irán 
abastecer el mercado interno. El país vecino es el principal 
proveedor de trigo a Brasil, que está entre los mayores 
importadores mundiales de grano. Del total de 2,87 millones 
de toneladas importadas entre enero y mayo de este año, 
2.240.000 procedían de Argentina. En la temporada 2012/13, 
la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab), prevé 
que la producción brasileña de trigo será de 5,1 millones de 
toneladas, la importación será de 6,5 millones de toneladas y 
las exportaciones llegarán a 1,8 millones toneladas.

Bunge will have three new Flour mills in Brazil
The multinational Bunge approved the construction of three 
new mills to grind wheat in Brazil, one in Rio de Janeiro and two 
in the Northeast. The total investment amounts to U.S.$ 350 
million over the next five years, according to information Gilberto 
Tomazoni, vice president of Food Ingredients of Bunge Brazil. 
This investment in the sector is the largest of the company since 
2009, when the multinational, which has nine mills in Brazil, has 
applied for U.S.$ 169 million in a mill in the Industrial Complex 
of Suape, in Pernambuco state. The investment is linked to 
Bunge Brazil’s strategy to expand the participation of wheat 
products in total sales. “We are looking for products with higher 
added value”, says Tomazoni. “And we have a preference for 
acquisitions”, he adds.

Bunge tendrá tres nuevos molinos de harina 
en Brasil
La multinacional Bunge, aprobó la construcción de tres nuevos 
molinos para moler el trigo en Brasil, uno en Río de Janeiro y dos 
en el Noreste. La inversión total asciende a EE.UU$ 350. Millones 
durante los próximos cinco años, de acuerdo a la información de 
Gilberto Tomazoni, vicepresidente de Ingredientes Alimentarios 
de Bunge Brasil. Esta inversión en el sector es el más grande 
de la compañía desde 2009, cuando la multinacional, que tiene 
nueve fábricas en Brasil, ha solicitado EE.UU$ 169 millones en 
un molino en el Complejo Industrial de Suape, en el estado de 
Pernambuco. La inversión está vinculada a la estrategia  de 
Bunge en Brasil para ampliar la participación de los productos 
de trigo en las ventas totales. “Estamos en busca de productos 
con mayor valor agregado”, dice Tomazoni. “Y tenemos una 
preferencia por las adquisiciones”, añade.
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O SAMPAPÃO esclarece a 
seus associados e represen-
tados que a Lei do Município 
de São Paulo nº 15.374/11, 
que proibia a distribuição 
gratuita ou venda de sacolas 
plásticas pelo comércio em 
geral foi julgada inconstitucio-
nal pelo Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, em 
razão de ação movida pelo 
Sindicato da Indústria Plásti-
ca do Estado de São Paulo 
(SINDIPLAST). Dessa forma, a citada lei não produz qualquer efeito. Ou seja, a 
venda ou a distribuição de sacolas plásticas pelo comércio em geral está libera-
da, não existindo qualquer dispositivo legal que proíba ou obrigue o panificador 
a utilizá-las ou não utilizá-las. O panificador deve, de acordo com sua clientela, 
verificar se é conveniente o uso das sacolas plásticas ou não.

No que tange aos supermercados do Estado de São Paulo, a Associação 
Paulista dos Supermercados (APAS), pactuou acordo com o Governo do Estado 
de São Paulo e com a Prefeitura do Município de São Paulo, no sentido de estes 
estabelecimentos deixarem de utilizar as sacolas plásticas a partir do dia 25 de 
janeiro. O acordo vale SOMENTE PARA OS SUPERMERCADOS e não possui 
força obrigatória, sendo que é somente um compromisso entre a APAS e os 
governos do Estado e do Município. 

Reforçando, os panificadores estão liberados para decidirem, em seus es-
tabelecimentos, sobre o uso ou não das sacolas plásticas.

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

livre deCisÃO
Panificadores estão liberados para decidirem a 
distribuição gratuita de sacolas plásticas.

bem-vindOs nOvOs assOCiadOs dO sindipan/aipan-sp!
padaria espaço da granja ltda. r. ushima Kira, 87 – loja 08 

paniFiCadora pão quente do velos r. deoCleCiana seraFina de souza, 70

m.d.a. padaria e merCearia ltda. av Benedito alves turíBio, 305-a 

paniFiCadora nossa senhora da guia av. sapopemBa, 8.841 

paniFiCadora jardim Campos ltda.  r. FranCisCo luiz oliveira, 200

paniFiCadora via leste ltda.  estr. de santa isaBel, 5.980 – Km 38

a padaria ltda. r. Bartolomeu de gusmão, 594

paniFiCadora pitoresCa ltda. – epp  r. joão homem, 16

paniFiCadora leila ltda. – epp  r. serra de BotuCatu, 2.026 

padaria dos irmãos ltda. r. maria eugÊnia Celso, 213 

Bellevue pães e doCes ltda. – me  estr. muniCipal – quadra a – lote 1

vida nova - pães e doCes ltda. r. humBerto de almeida, 2/3 

antonio dos passos alves da silva r. CaChoeira sete de setemBro, 11

pães e doCes la riviera ltda. av. antonio munhoz Bonilha, 474/84 

maXpão – pães e doCes ltda. r. Con. antonio dias pequeno, 85 

marlina ind. e Com. de paniFiCação ltda.  av. luís pires de minas, 301 

paniFiCadora jardim nove de julho r. andré de almeida, 1.275 

rita - pães e doCes ltda. av. gen. pedro pinho, 1.508 

padaria e ConF. rainha do mutinga  av. das esmeraldas, 576 

leandro oliveira leite  av. do rio Bonito, 1291 

paniFiCadora são gonCalo ltda. – epp r. guilherme de oliveira sá, 778 

pães e doCes Brazão de ouro ltda. r. alBerto savoy, 19 

Favos de mel pães e doCeira ltda. av andré luiz, 520 

pães e doCes tiraBassi ltda. pça. FrederiCo ozanam, 85 

Freire & Carvalho amorim ltda. – me  r. santa eFigÊnia, 59 – 1-a

AGOSTO

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

SETEMBRO

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

OUTUBRO

Produto Zero açúcar e Light para Padaria 8h30 às 12h30 01/10 a 15/10

Avançado de Confeitaria 14h30 às 18h 08/10 a 22/10

Básico de Panificação 14h30 às 18h 08/10 a 23/11

Básico de Salgados 8h30 às 12h30 15/10 a 19/10

Básico de Gastronomia 8h30 às 12h30 15/10 a 26/10

Têndencia de Sabores Brasileiros 15h às 18h 24/10 a 26/10

Reaproveitamento de Produtos 9h às 12h 22/10 a 26/10

Básico de Confeitaria 14h30 às 18h 29/10 a 13/12

Reaproveitamento de Produtos 9h às 12h 29/10 a 05/11

Higiene e Manipulação dos Alimentos 15h às 18h 30/10 a 31/10

NOVEMBRO

Rotulagem Nutricional 15h às 18h 01/11

Responsável Técnico 9h às 12h 05/11 a 09/11

Pães de Fibras / Funcionais 9h às 12h30 05/11 a 09/11

Atendimento ao Cliente 9h às 12h 12/11 a 26/11

Doces Finos 9h às 12h 19/11 a 23/11

Informática Básica 15h às 18h 19/11 a 23/11

Massa Folhada 8h30 às 12h30 26/11 a 30/11

Especial de Natal 15h às 18h 26/11 a 30/11

Higiene e Manipulação dos Alimentos 15h às 18h 28/11 a 29/11

DEZEMBRO

Decoração de bolos (com bico) 15h às 18h 03/12 a 07/12

Tábuas de Frios 15h às 18h 04/12

Tendências em Produtos Brasileiros 9h às 12h 05/12 a 07/12

Responsável Técnico 9h às 12h 10/11 a 14/11

Pães Rústicos 14h30 às 18h 10/11 a 14/11

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 9h às 12h 17/09 a 21/09

OUTUBRO

Produto Zero açúcar e Light para Padaria 8h30 às 12h30 01/10 a 15/10

DEZEMBRO

Decoração de bolos (com bico) 15h às 18h 03/12 a 07/12

Pães Rústicos 14h30 às 18h 10/11 a 14/11

idpC – agenda de CursOs 2012

idpC – nOvOs CursOs 2012

embora a distribuição de sacolas plásticas 
esteja liberada, o uso da Sacola Vai e Volta, 
do SamPaPão, ainda continua sendo uma 
excelente alternativa para elas.



a ambev criou uma loja cheia de novidades e oportunidades imperdíveis,
onde você encontra tudo para deixar seu estabelecimento mais atraente.

acesse e aproveite todas essas vantagens! 
www.parceiroambev.com.br

E você também pode comprar pelo Televendas: Capitais 4003 7916 ou Demais Regiões  21  4003 7916
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SAT
Serviço de Assessoria

Tributária

A Souza Cruz  
investe no crescimento  
de seus parceiros...

Dúvidas
com questões

fiscais?

Souza Cruz e você: 
uma parceria nota 10.

Para mais informações, 
pergunte ao seu 

vendedor ou ligue para

0800-723-2221 

(Interaction Center –  
Central de Relacionamento)

A Souza Cruz 
ajuda a esclarecer 

eventuais 
dúvidas de 

parceiros de todo 
o País sobre 

questões 
tributárias.

ANUNCIO_revista_IPC_31-7-2012.indd   1 16/08/12   12:37


