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resistir é inútil: a revolução digital,
cada vez mais, vai invadir sua padaria

tendÊnCiaS

Valet SerViCe

Gourmet

Com mais disposição e
dinheiro no bolso, classes d e e
alavancam o consumo

analise bem o perfil da empresa
que você vai contratar para
evitar prejuízos

Que tal ousar com
receitas diferentes em sua
panificadora neste natal?
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chegaram para conferir máximo

acabamento e garantir ótimos resultados finais, são
as únicas com embalagens seladas - praticidade e
segurança no manuseio.
O novo

é único no mercado,

pois une o melhor de dois mundos: sabor de creme
de leite fresco com ótima estabilidade e definição
(contém 40% de leite em sua formulação).

Atendimento ao cliente

0800-7246433
www.vigor.com.br/foodservice
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editorial

Olhar estrangeirO
Pratique mais a visão exterior para entender quão longe você já chegou e quão longe você
ainda pode chegar.

é

curioso notar como em algumas situações é necessário se
distanciar de uma determinada realidade para enxergá-la de uma
forma melhor, menos comprometida
talvez e, em certa medida, valorizar
aquilo que se tem. Essa prática, comumente denominada “olhar exterior” ou “visão de fora” é a mina de
ouro dos consultores, que, com muito
treinamento e expertise, conseguem
nos ajudar a pensar sobre o que
acontece em nossas empresas, sem
que a gente, na loucura do dia a dia,
muitas vezes se desse conta disso.
As coisas estão ali, acontecendo bem
debaixo do nosso nariz, e a gente
simplesmente não vê.
Só que no modelo de competitividade atual, quem não tem o total
controle do que se passa no cotidiano de seu negócio corre o sério risco
de perder dinheiro, muito dinheiro. E
se o prejuízo é líquido e certo, mudar
a “chave” dentro da nossa cabeça de
uma postura simplesmente reativa
para outra, proativa, é o que faz toda
a diferença. Ainda mais agora, que o
Brasil atravessa um bom momento
de sua história econômica e se prepara para sediar dois grandes eventos esportivos internacionais: a Copa
do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de
2016. E, na ordem “cósmica” do tempo que rege a realização de preparativos de tal importância, 2014 e 2016
não acontecem daqui a dois ou quatro anos – eles acontecem amanhã!
Vejam a urgência do negócio.
Seguindo a lição dos consultores,
os especialistas na visão exterior, a
ideia é preparar a empresa para que
esta se alinhe à portentosidade da

conquista de suas metas. Em outras
palavras, isso significa dizer que será
preciso estruturá-la melhor, principalmente nas áreas financeira e de
gestão, na de sistemas e, é claro, também na área de relacionamento com
o cliente. Temos muito trabalho pela
frente, mas faz parte do aprendizado.
Outro momento que costuma nos
proporcionar excelentes oportunidades de praticarmos a visão de fora é
quando saímos do Brasil para viajar
para outros países. Recentemente
tive um dejà vu desses ao desembarcar na Alemanha para visitar a IBA, a
maior feira do mundo para o setor de
panificação e confeitaria. Em eventos
como esse a gente vê tanta novidade
que, não raro, se pega sonhando em
ver toda aquela tecnologia e metodologia de ponta aplicada na nossa
padaria. Só que aí, praticando uma
espécie de visão “estrangeira” – porque, afinal, estamos lá fora –, a gente constata o nível e a velocidade de
evolução do modelo de padaria brasileira, respeitado e tido como referência em todos os lugares do mundo.
Crescemos muito rápido, é verdade. Mas inegável também é o fato
de que precisamos crescer e crescer
ainda mais. E isso é possível tentando abstrair nossa visão – que muitas
vezes teima em ser local – para uma
amplitude mais panorâmica. É meio
como “sair do corpo” do nosso estabelecimento para olhar para ele lá do
alto. Aos seus ouvidos, isso pode até
parecer meio místico, mas é ciência e
estratégia mercadológica pura.
Portanto, pratique mais a visão
exterior para entender quão longe
você já chegou e quão longe – com

método, planejamento e boas doses
de ousadia e determinação – você
ainda pode chegar. Ferramentas
como a tecnologia, que evolui num
ritmo alucinante, bem como as técnicas de melhoria de gestão, de marketing e de relacionamento estão aí à
sua disposição para lhe entregar soluções eficientes e eficazes, sempre
mais acessíveis.
Nós aqui do SAMPAPÃO, você
sabe, estamos aí do seu lado para
acompanhá-lo nessa experiência.
Exemplo disso são as reportagens
especiais que você encontra nesta
edição da IPC, que, entre outros assuntos, destaca a evolução da tecnologia digital nos PDVs, fala das
mudanças no perfil de consumo dos
brasileiros com o aumento do poder
de compra das classes D e E, e ainda
fala de como preparar sua padaria
para o final de ano, que deverá ser
excelente também em termos de retorno comercial.
Então, disponha sempre da gente
e conte conosco para exercitar seu
olhar estrangeiro e viajar sempre
com você por esse universo cheio de
possibilidades.
Grande abraço!

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

Manoel de Oliveira Martins

ConSelho de adminiStração
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Custódio dos Santos

André dos Santos Teixeira

PreSidente: Antero José Pereira
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Rui Manoel Rodrigues Gonçalves
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dePartamento JurídiCo

dePartamento JuridiCo CíVel,

hiGiene e SeGurança no trabalho:

aSSeSSoria de imPrenSa:

área trabalhiSta

Criminal, tributário

Irineu Carlos Martins

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

Dorotéia Fragata

atendimento: de segunda a

mediCina do trabalho:

reGiStro de marCaS e PatenteS:

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

Focus Marcas e Patentes –
Osvaldo Pelosi.

ViCe-PreSidente: Manoel Alves

sexta-feira, das 16h às 18h
Chefe de dePartamento: Marcelo

Ramos de Andrade
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sexta-feira, das 9 h às 12 h.
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Dr. Armênio Soares Ferreira Jr.
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PeÇa teatral dO samPaPÃO
PerCOrrerÁ 100 esCOlas
Por meio de uma parceria com a Faiçal Produções, e valendo-se
do apoio da Lei Rouanet, o SAMPAPÃO desenvolveu um roteiro de
uma peça teatral para ajudar as entidades na luta contra a pirataria
e o pão clandestino. O espetáculo, que ganhou o nome de “Pão e
Alegria” e o patrocínio da Souza Cruz, mostrará, com muito humor,
situações opostas da produção do pão: de um lado, o do alimento
produzido por um inescrupuloso e caricato padeiro de uma padaria ilegal, que utiliza “gatos” de energia, água e matérias-primas de
procedência duvidosa na fabricação, e outro de uma panificadora
que o produz dentro das mais estritas regras de higiene e qualidade,
com funcionários registrados e pagando todos os impostos, a fim de
conscientizar a população sobre essas diferenças. A peça terá sua
estreia no vão livre do MASP, em 16 de outubro, durante a comemoração do Dia Mundial do Pão, será apresentada na Festa da Primavera, no dia 21 do mesmo mês, e, dentro do projeto de difusão,
também será encenada em 100 escolas de ensino fundamental, situadas nos 32 municípios da Grande São Paulo que fazem parte da
base de cobertura do SAMPAPÃO, até o dia 30 de novembro.

Planejamento deverá intensificar
desenvolvimento de ações com
foco socioambiental.

espetáculo visa a conscientizar as crianças
e adultos sobre os perigos do “pão pirata”.

COmitÊ femininO Organiza
aÇÕes Para 2013

StockFree

Mais maduro e engajado depois de mais de um ano de sua formação, o
Comitê Feminino do SAMPAPÃO dedica, agora, parte do tempo de suas
reuniões regulares para elaboração de seu planejamento estratégico de
ações para 2013. A proposta é organizar e amplificar a abrangência de
seus trabalhos de natureza socioambiental, focados nos objetivos do
setor de panificação.

samPaPÃO marCa PresenÇa em feiras internaCiOnais
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IBA, participou em conjunto com as empresas nacionais expondo
na Ilha Brazilian Bakery, projeto apoiado pela APEX em conjunto
com a ABIEPAN. “Foi uma grande oportunidade de apresentar o
mercado brasileiro de panificação para as empresas internacionais
interessadas no nosso mercado”, afirma Antero.
SAMPAPÃO

Nos meses de agosto e setembro, o SAMPAPÃO marcou presença
em dois grandes eventos internacionais ligados ao setor de panificação e confeitaria. De 19 a 21 de agosto, o presidente das entidades, Antero José Pereira, esteve presente aos trabalhos da Reunião
Presidium da UIB e da Reunião Alterna da CIPAN, bem como do
Encontro Internacional UIB-CIPAN-CANAINPA, realizado na Cidade do México, no qual acompanhou o balanço das atividades das
três entidades no último ano e discutiu com seus pares diversos
planos de ação e perspectivas para os próximos. Na sequência,
entre os dias 22 a 25 de agosto, liderou uma comitiva de diretores
do SAMPAPÃO na visita à feira Mexipan 2012, também realizada na
capital mexicana. Já entre os dias 16 e 21 de setembro, Antero e os
representantes das Diretorias das entidades estiveram em Munique,
na Alemanha, para participar da IBA 2012, 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. Este ano, mais de 1.200 expositores mostraram seus
produtos e serviços no evento. A FIPAN, que tem parceria com a

a delegação com os diretores do SamPaPão,
que representou as entidades na iba.
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StockFree

Prepare-se para passar um dia em grande estilo, cheio de alegria e lazer junto
com sua família e amigos e ainda com churrasco acompanhado de salada, arroz, batata e mandioca fritas, pastéis, hot-dog, pipoca, algodão doce e bebidas.
Tudo isso você vai encontrar na tradicional Festa da Primavera do SAMPAPÃO,
que este ano, em sua 26ª edição, acontece mais cedo, no dia 21 de outubro,
no CERIPAN, clube de campo das entidades, localizado em Ibiúna. Na ocasião,
também serão realizados sorteios de prêmios e oferecida muita diversão para a
criançada. E as boas notícias não param por ai: como mestre de Cerimônias do
evento, a festa contará com o jornalista e amigo das padarias Luciano Faccioli
como mestre de cerimônias, com a apresentação da peça teatral “Pão é Alegria”,
e, ainda, com um show imperdível da dupla sertaneja Bruno e Marrone. A expectativa é que o evento reúna cerca de 3.000 pessoas. Já estão confirmados os patrocínios da Anaconda, BR Foods, Bunge, Kibon, Moinho Pacífico, Ocrim/Mirella,
Sara Lee e Souza Cruz, além do co-patrocínio da FEMSA. Para comemorar em
alto estilo sua 26ª Festa da Primavera, o SAMPAPÃO está enviando dois convites
gratuitos para cada padaria associada com seus pagamentos em dia. E se você
quiser adquirir mais ingressos é só ir até a sede das entidades ou comprá-los na
rede de padarias autorizadas (veja a relação completa dos pontos de venda no
site www.sindipan.org.br). Mais informações pelo telefone (11) 3291-3700.

os jornalistas têm até o dia 12 de novembro
para inscrever seus trabalhos no concurso.

Divulgação

brunO e marrOne na festa da Primavera

a dupla sertaneja bruno e marrone será a grande atração
da festa da Primavera 2012.

últimOs dias das insCriÇÕes Para O
PrÊmiO de JOrnalismO
Encerram-se no dia 12 de novembro as inscrições para o 6º Prêmio de Jornalismo do SAMPAPÃO. Até essa data, os jornalistas que quiserem incluir
seus trabalhos na competição – matérias divulgadas na mídia impressa, eletrônica e rádio entre os dias 1º de novembro de 2011 e 12 de novembro de
2012 – poderão fazer isso gratuitamente, encaminhando-os à sede das entidades, onde também será realizada a cerimônia de entrega dos prêmios aos
vencedores, no mês de dezembro. Os primeiros colocados em cada categoria ganharão uma passagem aérea de ida e volta para Paris, mais 1.500 euros
para despesas de hospedagem e gastos pessoais. Os segundos colocados,
uma passagem aérea de ida e volta para Lisboa, mais 1.000 euros. E os terceiros colocados, um iPad. Mais informações pelo telefone (11) 3291-3700.

SAMPAPÃO

dez anOs de uma linda e PrOdutiva traJetória
O SAMPAPÃO acaba de fazer o lançamento do livro “10 Anos IDPC” para comemorar os dez
anos de atividades do Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria (IDPC), um marco
emblemático não só para a instituição, como também para todo o setor brasileiro da panificação
e confeitaria. O livro é dividido em duas partes. Na primeira, traz uma síntese da história do IDPC,
desde o nascimento da ideia, passando por sua viabilização junto ao Proep e o início de suas atividades, até chegar aos dias de hoje, delineando, ainda, planos de metas para o futuro. Nesse período, 10 mil alunos já participaram de seus cursos de formação, treinamento, aperfeiçoamento e reciclagem, nas mais diversas especialidades, incluindo cursos técnicos e de gestão. Já na segunda
parte, apresenta 50 formulações de panificação e 50 receitas de confeitaria, criadas especialmente
para a obra pela Equipe Técnica do IDPC. O livro “10 Anos do IDPC” tem prefácio do ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, e está sendo distribuído a todos os associados do SAMPAPÃO,
indústria, entidades de classe de todo o Brasil, órgãos públicos e membros da CIPAN e da UIB.
o livro conta como o idPC se transformou na referência internacional de ensino que é hoje.
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esCOla móvel “estaCiOna” em interlagOs

SAMPAPÃOTV

De 1º de outubro a 1º de novembro, a Escola Móvel do SAMPAPÃO estará oferecendo seus cursos
aos funcionários das padarias da Zona Sul de São Paulo, entre eles o de Noções de Higiene e Manipulação de Alimentos e os Básicos de Pizza e Panetone (confira a programação completa no site
www.sindipan.org.br). Nesse período, ela ficará temporariamente instalada no estacionamento do
Makro Interlagos, na Rua Domingas Galleteri Blotta, s/nº. E a parceria com o atacadista está dando
tão certo, que o SAMPAPÃO já fechou um acordo com ele para, ao longo de todo o ano de 2013,
manter a carreta da Escola Móvel estacionada exclusivamente nas unidades do Makro – incluindo as
que ficam em outros municípios da Grande São Paulo –, como parte da estratégia de melhor atender
os panificadores que se abastecem nas lojas.
exclusividade: em 2013, a escola móvel ficará

instalada somente nas unidades do makro.

entidades PartiCiPam de imPOrtante eventO dO senai

Cláudio Lira

No dia 1º de outubro, o SAMPAPÃO participou da abertura da IX
Semana de Tecnologia de Alimentos da Escola “Horácio Augusto da Silveira” – Senai Barra Funda. Na oportunidade, além de integrar a mesa, Antero José Pereira, o presidente das entidades,
ministrou uma palestra sobre os “Desafios e tendências do setor

antero Pereira (ao centro) e Christian Saigh (também com a cesta nas
mãos), ao lado de Silvia Carabolante, diretora do Senai barra funda e
alguns outros participantes do encontro.

de panificação e padaria”, na qual evidenciou a representatividade
do setor em São Paulo e divulgou o trabalho do SAMPAPÃO em
prol de sua evolução. Destaque também no evento de abertura foi
a apresentação realizada pelo presidente do Moinho Santa Clara
e vice-presidente da Abitrigo, Christian Saigh, sobre “Os desafios
do setor de farinha de trigo”. Aberta à participação de alunos do
Senai, a IX Semana de Tecnologia de Alimentos teve como objetivo
aproximar esses futuros profissionais aos procedimentos, práticas
e esforços para o desenvolvimento do trabalho no importante setor da alimentação, a fim de gerar questionamentos e insights para
promover o seu desenvolvimento. “Sabemos que face ao acirrado
quadro de concorrência e os desafios do futuro, a indústria precisa inovar sempre para estar em condições de competir. Por isso,
promovemos este evento também para instigar a indústria a nos
cobrar resultados no que diz respeito à formação e qualificação dos
novos profissionais que vão atuar nesse mercado”, sublinha Silvia
Helena Carabolante, diretora do Senai Barra Funda. A programação
do evento se estendeu até o dia 5 de outubro, com a participação
de vários outros palestrantes de peso e realização de uma mostra
paralela de empresas do setor.

dia mundial dO PÃO serÁ COmemOradO nO masP
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No dia 16 de outubro todas as entidades mundiais representativas
do setor da panificação estarão comemorando o Dia Mundial do
Pão, numa ação coordenada pela UIB. Em São Paulo, cidade que
faz parte do roteiro oficial da homenagem, a festa será mais uma
vez realizada pelo SAMPAPÃO, só que, desta vez, no vão livre do
MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand, localizado na Av. Paulista, 1578, das 7h00 às 13h00. “Escolhemos esse
local por entender que ali teremos um maior fluxo da população e
uma visibilidade maior na imprensa para as ações previstas para
o dia”, explica Vera Ruthofer, diretora executiva das entidades. Na
ocasião, será feita a já tradicional distribuição gratuita de 60 mil
pãezinhos franceses, acondicionados em dupla num saquinho descartável de papel reciclável, contendo, também, um folder contando um pouco da história do pão e algumas curiosidades sobre o
alimento, produzido como fruto de uma parceria com o Conselho
Regional de Nutrição, para explicar para a população a importância
do pão na alimentação diária.

Comemoração: mais de 60 mil pãezinhos
franceses serão distribuídos no maSP

Out/Nov 2012

22/10/12 09:57

Painel de notÍcias

abiCab dÁ inÍCiO aO PrOgrama de bOas PrÁtiCas de estOCagem
StockFree

Com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de conservação
e manutenção de chocolates nos pontos de venda, a ABICAB deu início aos treinamentos que fazem parte do projeto “Boas Práticas de Estocagem”. Representando
as principais indústrias do setor como a Kraft, Nestlé, Garoto, Mars, Arcor, Ferrero e
Neugebauer, o programa levará às grandes redes varejistas orientação e informações
fundamentais para que todos procedam de forma padronizada e garantam a qualidade do chocolate, a partir da saída da fábrica, evitando desperdícios e prejuízos nos
negócios. “O chocolate traz uma boa margem de contribuição para o varejo alimentar, porém, requer cuidados especiais, pois é sensível ao calor e ao odor. Por isso,
precisamos nos atentar a um ponto muito importante: a trajetória logística do produto na cadeia de abastecimento até chegar às mãos do consumidor final”, declara
Ubiracy Fonseca, vice-presidente do setor de Chocolate da ABICAB. “Com certeza,
onde o Programa for implantado, será uma importante contribuição para a melhoria
dos processos de estocagem, pois haverá a oportunidade de incrementar a área de
transporte, limpeza, controle de pragas e condições ideais, impactando positivamente nos resultados das vendas, além de oferecer aos consumidores produtos de melhor qualidade nas gôndolas”, acrescenta Fonseca. Para a realização do projeto, foi
desenvolvido material com rico conteúdo que aborda detalhadamente os cuidados
com o produto desde o giro de estoque, passando por controle de cheiros, odores,
temperatura e umidade. A meta da instituição é atingir o maior número possível de
varejistas em todas as regiões do País.

boas Práticas de estocagem garantirão a qualidade
do produto e a satisfação do consumidor.

estudO Para PrOrrOgaÇÃO de PrazOs Para a nr12
Jootix

Tendo em vista as dificuldades e os prazos para implantação da nova Norma Regulamentadora – NR12 de Máquinas e Equipamentos, bem como a necessidade de identificar os setores
mais abrangidos pela regulamentação, o Departamento Sindical da Fiesp (Desin) encaminhou
ao SAMPAPÃO um questionário, para que este o divulgasse entre seus associados, objetivando
verificar as reais necessidades dos panificadores para realização do enquadramento à nova
legislação, bem como prorrogação de prazos e viabilização de financiamentos para substituição
das máquinas e equipamentos. As respostas, devidamente tabuladas pelas entidades, foram
enviadas para o Desin para estudo e posterior encaminhamento das conclusões à Secretaria de
Inspeção do Trabalho, órgão do Ministério do Trabalho e Emprego.
tabulação dos dados da pesquisa do desin
deverá contribuir para prorrogar os prazos.

fOCO na COPa dO mundO e nas OlimPÍadas
Encerra-se no dia 27 de novembro a programação de atividades do Ciclo de Palestras do
SAMPAPÃO para 2012. Ao longo deste ano, dezenas de palestrantes trouxeram informação
diferenciada e útil sobre os mais variados e interessantes temas à coletividade dos associados
das entidades, que, respondendo ao chamado destas, participaram ativamente e em grande
número em todos os encontros. Neste momento, a grade da programação 2013 do Ciclo de
Palestras está sendo definida pelo SAMPAPÃO. Porém, já se sabe que ela terá grande foco em
atividades e temas voltados à preparação do setor de panificação e confeitaria para os grandes
eventos esportivos que vem por aí no Brasil: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de
2016. Fiquem ligados e continuem participando!
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nOvidade PuratOs, bem aO gOstO dOs brasileirOs

Puratos

Padarias e confeitarias estão se tornando pequenas indústrias e, como tal, precisam de suporte para crescer,
sem perder a qualidade e a aparência artesanal de seus produtos. Com esse foco, a Puratos traz ao mercado
mais uma deliciosa mistura para bolo: é o TEGRAL BOLO AIPIM. Desenvolvido com tecnologia internacional,
o Tegral Bolo Aipim traz ao mercado uma economia de tempo no preparo, com ingredientes que garantem sua
maciez, umidade, sabor, consistência ideal e uma aparência tentadora, valorizada pelo consumidor no momento
de decisão da compra. A nova mistura vem acondicionada em práticas e modernas embalagens de apenas 2 kg
e em caixas com cinco pacotes, uma praticidade que atende confeitarias, panificadoras e outras áreas do food
service dos mais diversos portes. SAC: 0800 7717872. Site: www.puratos.com.br

Crista aPresenta a margarina vegetal Ornella

Crista

Com forte atuação na produção de matérias-primas para o setor de food service e indústria de alimentos, a
Crista, empresa nacional do Grupo Lins, apresenta mais em uma novidade em seu portfólio: a MARGARINA
VEGETAL ORNELLA. Indicada para a produção de massas, pães em geral, refeições, cremes, molhos
e outras demandas na culinária industrial, a Ornella foi desenvolvida para atender ao segmento de
panificação e confeitaria. Produzida com alta tecnologia e ingredientes de excelente qualidade, Ornella
garante aos produtos, brilho, maciez, consistência e rendimento. Com dosagem equilibrada de sal, leva
ao consumidor final sabor e aroma especial. A nova Margarina Vegetal Ornella, é encontrada nas versões
50% de lipídio em balde de 15 kg, e 80% de lipídio, oferecida em balde de 15 kg ou caixa de papelão de
24 e 15 kg. SAC: (11) 3311-1940. Site: www.cristamargarina.com.br

emulzint amPlia sua linha ChOCOlatier

Emulzint

Desde 2009, a Emulzint vem acompanhando a evolução da confeitaria no Brasil com
suas coberturas premium, que agilizam o trabalho dos profissionais e padronizam
processos. Agora, atenta às necessidades da confeitaria, a empresa lança mais um
sabor de sua linha Chocolatier. O novo CHOCODARK é uma cobertura com sabor
de chocolate meio amargo, que proporciona um acabamento fino e sofisticado às
receitas. Comercializado em baldes com 4kg, o produto segue o mesmo conceito
dos outros dois sabores da linha – ChocoNut e ChocoBlanc –, cujas principais
características são a praticidade, a espalhabilidade e o brilho conferido às formulações
acabadas. SAC: 0800 7015800. Site: www.emulzint.com.br

de Cara nOva, COm nOvas fórmulas e PrOdutOs
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D.E. Master Blenders 1753

O Café Pilão traz novidades para o segundo semestre de 2012. Com um visual mais
moderno, a marca apresenta novas embalagens, além de trazer um melhor aroma e
sabor nos produtos. Para complementar o novo momento da marca, uma nova linha
é lançada, a PILÃO AROMA, trazendo mais sofisticação para a categoria. A Linha
Pilão Aroma traz três novos blends: o PILÃO ORIGINAL 1978, produto que resgata
o blend original do ano de lançamento de Pilão com sabores e aromas refinados; o
PILÃO NOBRE, um blend especial feito com grãos criteriosamente selecionados,
oferecendo uma bebida rica em aroma e mais aveludada; e o PILÃO DECAF, que traz todo o sabor de Pilão, só que sem cafeína, o que o
torna excelente para ser apreciado à noite. Além disso, a marca também traz outra novidade: O conceito de “Navegação de Sabor”, uma
forma de guiar o consumidor a descobrir os diferentes blends de café e encontrar aquele que melhor se adéqua ao seu paladar. SAC: 0800
7077442. Site: www.pilao.com.br
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COnheÇa Os nOvOs sabOres de ninhO fruti

Nestlé

A Nestlé reformula a linha NINHO FRUTI e apresenta novo sabor, embalagem e formulação
dos produtos. Além da versão que já conquistou o paladar do público, Morango com Banana,
agora a linha conta com o sabor Mamão com Banana como forma de oferecer mais uma opção
saborosa e nutritiva para as crianças. Produzida com frutas naturais e sem conservantes, a bebida
é fortificada com ferro e vitaminas A, C e D e agora contam com nova fórmula, que garante
mais consistência às bebidas. Além disso, a linha ganhou novas embalagens: são três versões
desenvolvidas para deixar o layout ainda mais lúdico e divertido. A nova aparência proporciona
mais destaque à marca NINHO, que aparece verticalmente, ocupando boa parte do layout frontal
e traz no verso o clássico ‘solzinho’ – ícone da marca – em momentos de lazer: na bicicleta, no
skate e no balanço. Com a alta qualidade, a linha Fruti pode ser encontrada em embalagens com
200ml, sendo uma opção prática e nutritiva para as crianças levarem na lancheira ou em passeios
com amigos e família. SAC: 0800 770 2459. Site: www.nestle.com.br

KibOn COlOCa liChia nO PalitO

Kibon

Para deixar o verão ainda mais refrescante, a Kibon acaba de lançar no mercado o novo sabor FRUTTARE
LICHIA. Produzido com polpa extraída da fruta e com apenas 48 calorias, o picolé promete ser a nova
sensação dos consumidores brasileiros. Além do sabor exótico de Lichia no palito, a Kibon traz também o
Fruttare Caseiro sabor Yogo, feito com iogurte e frutas vermelhas. As novidades podem ser encontradas
em todo o Brasil já neste mês. A Kibon atua no mercado de sorvetes há 71 anos, sendo a primeira
indústria brasileira do segmento. A preferência dos consumidores pelos produtos Kibon reflete a liderança
significativa da marca, que é a mais lembrada pelos consumidores no prêmio Top of Mind há 20 anos. SAC:
0800 7079933. Site: www.kibon.com.br

OPÇÃO de alimentO leve e saudÁvel

Zaeli

A Alimentos Zaeli acaba de lançar o CREME DE CEBOLA, que chega ao mercado para entregar muito sabor,
praticidade e facilidade na preparação. Basta adicionar água e ferver por três minutos que está pronto para
consumo. O produto também pode ser utilizado como complemento em receitas culinárias. O Creme de Cebola
está disponível em embalagem com 70g, que rende quatro porções. A Alimentos Zaeli existe há mais de 40
anos e é uma das principais empresas da indústria alimentícia do País. Fundada no Paraná, possui 24 linhas de
produtos e produz 180 milhões de quilos de alimentos por ano. SAC: 0800 442288. Site: www.zaeli.com.br

maiOnese salada Chega a sÃO PaulO

Bunge

Após sucesso no Sul do País, a MAIONESE SALADA, da Bunge Brasil – a única da categoria com o selo
de indicação da Associação Brasileira de Alta Gastronomia (ABAGA) –, apresenta ações diferenciadas
em São Paulo para reforçar conceito da marca e atributos de qualidade do produto. Com o slogan “Você
vai amar este sabor”, que permeia toda a comunicação do novo produto, ela terá ações promocionais
e concurso cultural nos pontos de venda, além de campanha publicitária em TV e mídia impressa e
distribuição exclusiva de jogos americanos colecionáveis para consumidores. O principal objetivo das
ações é reforçar os atributos de qualidade do produto, além de gerar experimentação da marca. “A
formulação da nova Maionese Salada é leve e oferece mais sabor e satisfação na hora das refeições.
Além de conter ômega 3, Salada é livre de gordura trans e rica em vitamina E, um poderoso antioxidante
natural. Com apenas 38 calorias por colher de sopa na versão regular, e 28 calorias na versão light,
a Maionese Salada é preparada com ingredientes selecionados e é a opção ideal para quem busca
qualidade de vida e bem estar, sem abrir mão do sabor”, diz Sérgio Mobaier, diretor de Marketing de
Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil. SAC: 0800 7275544. Site: www.salada.com.br
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suPrasOY Para levar na bOlsa

SupraSoy

Para quem vive no corre-corre diário, mas preza por uma alimentação saudável, a
SupraSoy, linha de alimentos em pó à base de soja da Josapar, tem uma solução
bastante prática e nutritiva: é a EMBALAGEM NA VERSÃO SACHÊ. Com 130g, o
pacote cabe na bolsa ou na mochila e dá para levar para todos os lugares. Versátil
e prático, o alimento em pó SupraSoy pode ser inserido nos mais diversos tipos de
receitas, como sobremesas, tortas, bolos, doces, sucos, vitaminas, pratos principais,
entre outras. Com alto valor nutricional, o produto garante uma alimentação saudável
e ajuda a reduzir os níveis de colesterol. A embalagem sachê está disponível em
dois sabores: integral com lactose e original sem lactose, sendo o segundo uma
excelente alternativa para pessoas com intolerância à lactose ou alergia ao leite.
SAC: 0800 531800. Site: www.suprasoy.com.br

bamberg die Wiesn: um brinde À OKtOberfest

Bamberg

Para celebrar a Oktoberfest, volta ao mercado a cerveja com o mesmo nome da festa. Lançada no ano passado, a BAMBERG
DIE WIESN (600ml) é uma cerveja sazonal, que harmoniza com comidas indianas e mexicanas, além dos tradicionais
presunto, salsicha, pizzas e burgers, entre outros. Segundo Alexandre Bazzo, cervejeiro e proprietário da Cervejaria Bamberg,
o visual da Die Wiesn traz uma coloração âmbar, cristalina, com boa formação e persistência na espuma. “Além disso, em
seu aroma: o malte domina com casca de pão, caramelo, frutas secas, biscoito, mas o lúpulo também é notado com o
tradicional floral dos Hallertauer, e o sabor do malte vem logo no começo com biscoito, caramelo, mas o lúpulo aparece não
só com o amargo suficiente para equilibrar, mas também com agradáveis notas florais e em segundo plano cítricas”, explica.
A impressão geral é que, apesar de ser uma cerveja com corpo médio, ela é refrescante e fácil de beber. Devido ao longo
tempo de maturação, essas características aumentam, principalmente a suavidade dos maltes, que são as grandes estrelas
da cerveja. SAC: (15) 3242-7685. Site: www.cervejariabamberg.com.br

gOmes da COsta lanÇa PatÊs de salmÃO
Gomes da Costa

Líder nacional em venda de pescados enlatados, a Gomes da Costa leva às prateleiras mais uma novidade
prática e saborosa: PATÊS DE SALMÃO. Apresentados em embalagens de 150g e disponíveis nas versões
Tradicional e Defumado, eles são ótima fonte de proteínas, além de ricos em Ômega 3 e livres de gordura trans.
De textura cremosa, com pedaços do pescado e sabor caseiro, os Patês de Salmão constituem uma opção
ideal e prática para lanches rápidos, sanduíches e canapés. Eles vêm prontos para consumo e podem ser
levados diretamente à mesa, com economia de tempo e trabalho. Em pesquisa realizada com o consumidor, os
Patês de Salmão tiveram 100% de aceitação. A embalagem conta com abertura easy peel (selo de alumínio) e
tampa plástica, que permite conservação do produto sob refrigeração quando não totalmente consumido. Os
Patês de Salmão não contêm conservantes nem precisam de refrigeração antes de abertos, graças ao processo
de produção que lhes garante vida útil de 18 meses. SAC: 0800 7041954. Site: www.gomesdacosta.com.br

andOrinha lanÇa aPliCativO Para Celulares
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Sovena

Os smartphones e tablets estão presentes na vida dos consumidores brasileiros da mesma forma que o Azeite
Andorinha. Por isso, a marca que sempre inova e pensa na praticidade e no conforto dos brasileiros, lança seu
primeiro APLICATIVO MÓVEL DE RECEITAS CULINÁRIAS no País. São mais de 100 criações assinadas pelo
chef português Vitor Sobral, consultor da marca Andorinha, com sugestões de receitas completas e direito
a diversos tipos de entradas, sopas, pratos principais e até mesmo sobremesas. Além de sugerir receitas
fáceis e rápidas de fazer, o aplicativo traz a sugestão de azeite Andorinha mais adequado para harmonizar
com cada prato. Assim, é possível descobrir qual a melhor escolha, desde o carro chefe da marca, o azeite
Andorinha Extra Virgem, até a linha premium composta pelos azeites Seleção, Orgânico e Vintage. Para fazer
o download do aplicativo para iPhone e iPad basta acessar a iTunes Store (http://itunes.apple.com/br/). Para
os usuários do sistema Android o app está disponível no Google Play (https://play.google.com/store/apps).
O material do app foi desenvolvido pela agência portuguesa Blissapplications em conjunto com a agência
brasileira NBS, responsável pela propaganda do azeite Andorinha. Site: www.azeiteandorinha.com.br
Out/Nov 2012
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de vOlta aO futurO
Painel trimestral da Kantar identifica o avanço do poder de compra das classes
D e E no Brasil.

u

m estudo da Kantar Worldpanel, que compara o
primeiro trimestre de 2012 ao mesmo período do
ano anterior, aponta que as classes D e E (que
representam 35% da população) foram as grandes responsáveis pelo salto no consumo no período. Enquanto as classes AB e C elevaram seus gastos com bens de
consumo não duráveis em 6% e 4%, respectivamente, as
classes D e E marcaram uma evolução de 12%.
“Atualmente, a população que ocupa a base da pirâmide está com o bolso mais saudável e é mais compro-

metida com as necessidades básicas. Em todo o ano de
2011, 35% de sua renda foi destinada à compra de alimentos, bebidas, higiene e limpeza”, destaca Christine
Pereira, diretora comercial da Kantar Worldpanel. Segundo a pesquisa, as classes AB são responsáveis por
30% das vendas em valor, e com a evolução no consumo
das classes D e E, atualmente, elas passam a representar
a mesma importância de gasto das classes mais altas.
Das 78 categorias de produtos que a Kantar Worldpanel monitora nos lares, 65 delas cresceram nas classes
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kvdl

consumo

tendência “retrô” dita
o comportamento
dos consumidores nas
padarias.

D e E em comparação ao primeiro trimestre de 2011. Em
total de unidades adquiridas, 44 dessas categorias apresentaram crescimento. “Em todas as classes notamos
um crescimento mais acentuado em valor desembolsado do que em unidades adquiridas. A justificativa está
no comportamento identificado em uma grande parcela
da população que prioriza o custo benefício de um produto. As embalagens maiores, com mais quantidade ou
com produtos concentrados começam a atrair a atenção do consumidor”, explica Christine. Com a classe D
e E consumindo mais, verificamos um reflexo no crescimento encontrado nas cidades do interior do País, onde
70% dessa classe está presente. Essa região cresceu 13%
em valor no período, enquanto as regiões metropolitanas registram crescimento de 9%.

pão Caseiro é destaque
na Cesta do Consumidor
Os itens que compõem a cesta de café da manhã foram
os responsáveis pelo bom desempenho do consumo no
primeiro trimestre. O pão lidera a lista. Com uma queda
de 10% em seu preço médio, teve um crescimento de 22%
em volume. Os cinco produtos que foram mais consumidos em unidades adquiridas são: 1) Pães Caseiros; 2) Café
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Torrado; 3) Iogurte; 4) Leite Longa Vida; 5) Bolos Prontos.
E, quando relacionados, os produtos que mais influenciaram no bom desempenho do trimestre de acordo com o valor gasto, encontramos novamente no topo
da lista o pão caseiro e o café: 1) Pães Caseiros; 2) Café
Torrado; 3) Deo Colônia; 4) Iogurte; 5) Biscoito.
A boa notícia é que o pão tem retornado à mesa do
brasileiro o que tem transformado às padarias em um
canal forte de consumo e que vai além do pãozinho e o
consumidor passa a enxergar o estabelecimento como
uma nova opção de compras. De acordo com o estudo
da Kantar Worldpanel, uma em cada duas idas ao ponto
de venda são em padarias. As cinco categorias que mais
são compradas nesse canal depois de pães são: 1) Refrigerantes; 2) Pasteurizado; 3) Produtos Longa Vida; 4)
Biscoito; 5) Salgadinhos.
Essa tendência que leva o estudo concluir que o comportamento do consumidor aponta para um resgate do
passado, contudo de forma mais sofisticada. A classe
mais baixa com poder de compra, a volta do pãozinho
tradicional à cesta do brasileiro, o retorno das embalagens maiores, o interior impulsionando o consumo e a
possibilidade real do fim das sacolas plásticas descartáveis nos supermercados.
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Dave Dyet

natal: uma
data tão
especial
como essa,
merece uma
decoração à
altura na sua
padaria.

temPO de festa
Fazer sua padaria entrar no clima do Natal é bem mais fácil do que você pensa.

O

otimismo entre os pequenos e médios empresários atesta: deveremos ter, mais uma vez, um
final de ano de economia aquecida e de bons negócios no varejo. Uma das mais recentes enquetes nesse
sentido – o Índice de Confiança do Empresário de Pequenos e Médios Negócios no Brasil (IC-PMN), referente ao
quarto trimestre de 2012 –, divulgada na última semana
de setembro pelo Santander e pelo Instituto Insper deu
conta de que 74,6% desses empreendedores apostam
num Natal gordo em 2012. Entre os ramos de atividade,
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o setor comercial se mostrou o mais confiante da economia com aumento de 2,21%, subindo de 73,7 pontos no
terceiro trimestre para 75,3 pontos no quarto trimestre.
“Acreditamos que o resultado reflita a expectativa
com as datas comemorativas de fim de ano, Dia das
Crianças e Natal, que historicamente contribuem aumento nas vendas do comércio – setor que apresentou
maior elevação no otimismo”, explica Marcelo Malanga,
diretor executivo de Pequenas e Médias Empresas do
Santander. Para o professor do Insper, José Luiz Rossi Jú-
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nior, o otimismo do empresariado advém da percepção
da redução do risco da economia.
Com tanto otimismo no ar, nada melhor do que entrar no clima e preparar sua padaria para vender muito
e agradar seus clientes neste próximo final do ano. Fazer
isso é fácil: basta partir da constatação óbvia de que o
Natal é dia de festa e celebração. Uma festa que é comemorada de incontáveis maneiras, que vão de atributos
como requinte e sofisticação à simplicidade e à praticidade, sempre “temperados” com muita criatividade.
Os parceiros da indústria são alguns dos melhores
aliados nessa hora. Além de produtos diferenciados para
a época, eles dão algumas dicas de como preparar seu
estabelecimento para se tornar um lugar perfeito para
essa comemoração. Sim, porque uma data tão especial
como essa, merece uma decoração à altura. Por isso, a
revista IPC conversou com a Fleischmann, que se prontificou a dar algumas dicas bem bacanas de como decorar e enfeitar sua padaria, transmitindo a seus clientes
mensagens de Boas Festas.

Cestas e Feirinha
A primeira delas você já sabe de cor: mostre simpatia
sempre. Um simples detalhe pode fazer toda a diferença.
Frases embrulhadas em papeizinhos coloridos, colocadas dentro de uma urna onde os clientes possam pegar
no momento em que estão esperando na fila do caixa,
dão um charme especial à sua padaria. Vestir os funcionários de Papai ou Mamãe Noel, ou ao menos colocar
neles um gorrinho natalino também funciona bem.
Com a correria do dia a dia, ninguém tem mais tempo
de ficar preparando aquela ceia maravilhosa artesanalmente. Por isso, aproveite a ocasião para oferecer a seus
clientes produtos prontos e diferenciados, especiais para
o Natal. Chocotones, panetones tradicionais e diferenciados (incremente com cerejas, nozes, avelãs, ameixas), doces, trufas, tortas, gallup, sorvetones, stollen, amsterdã …
Inove nas receitas e na apresentação delas e não esqueça
de fazer promoções especiais para elas. Montar cestas de
Natal também é uma excelente opção para comemorar a

data, assim como promover uma feirinha de ingredientes
de receitas de Natal na padaria, como nozes, frutas cristalizadas, passas e cerejas, entre outros.
Procure dar nomes temáticos aos produtos produzidos na própria padaria, a fim de que os clientes tenham
produtos exclusivos. Coloque alguns dos produtos em
caixas de presentes bonitas e chamativas, a fim de passar a ideia de presentes. Coloque os produtos embalados
em mesas decoradas para que o cliente tenha vontade
de levar. Decore a mesa com flores e frutas secas, vinhos
e alguns enfeites de Natal.

papai noel de verdade
Para este ano, que promete um verão bem quente, a ceia
de Natal pode receber alguns toques criativos da cozinha tropical, com frutas, pratos leves, pães e arranjos
charmosos, sem nunca esquecer, é claro, dos tradicionais peru e pernil assados.
A decoração das lojas e vitrines pode ser tropical,
mas com classe. Aí entram cores fortes, mas não agressivas, como verde-limão e pistache. Nos acessórios, pães,
panetones, vidros enfeitados e frutas. Velas com pavio
à mostra para ampliar a chama, vão dar ao ambiente o
ar intimista e acolhedor que as festas de Natal exigem.
Entrar no clima das festas de final de ano também
significa cuidar da ambientação da sua padaria. Comece colocando uma música de fundo com temas natalinos
para passar o espírito de Natal a seus clientes. Aproveite
a época de Natal e decore a sua loja com enfeites bem coloridos, guirlandas, árvores de Natal iluminadas com diversas luzes coloridas, laços e fitas vermelhas espalhadas
nos balcões, caixas de presente e imagens do Papai Noel.
Se tiver espaço, você também pode montar uma árvore de Natal decorada com pães e colocar no local uma
poltrona com um Papai Noel de verdade para promover
seções de fotos com ele e distribuir pequenas lembranças
para as crianças acompanhadas dos pais. Se achar complicado contratar um ator para personificá-lo ao longo do
mês de dezembro inteiro ou na semana de Natal, promova o “Dia do Papai Noel” numa única data. E Boas Festas!
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VISA

além da
imaginação:
pagar uma
despesa na
padaria usando
um smartphone
é algo que pode
não estar tão
distante assim
de começar a
acontecer no
brasil.

resistir é inútil
Sob a forma de automação comercial, de soluções inteligentes e inusitadas para facilitar a
gestão do negócio ou, ainda, para agilizar pagamentos aposentando a boa e velha carteira,
a tecnologia digital invade, cada vez mais, o cotidiano das padarias.

“O

comércio tradicional como ele existe hoje
vai mudar, as lojas não vão acabar, mas sofrerão uma revolução tecnológica com vitrines eletrônicas e Tablets servindo de mostruário de
produtos, por exemplo. Quem não entender que este é
um momento de transformação da forma de vender está
fadado a sumir.” As frases famosas e de grande efeito
que você acabou de ler são do economista, acadêmico
e consultor internacional Jack London, um ferrenho defensor da ideia de que a internet veio para revolucionar
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o mundo – e quem quiser uma empresa duradoura deve
se adequar às novidades deste tempo, caso contrário pagará um alto preço.
Com efeito, estamos vivendo a era da tecnologia. E, no
esteio dela, os meios tecnológicos que permitem a evolução em ritmo acelerado da automação comercial ocupam
cada vez mais espaço em nossas vidas e nas nossas empresas. Contudo, para o especialista em Marketing Estratégico e Consultor em Comunicação Corporativa, Marcelo
Castro, a revolução tecnológica e cultural dos negócios
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está apenas começando. “A Copa do Mundo de 2014 vai
antecipar uma onda de inovação tecnológica que não estava esperada, mas que vai avançar por cima de todos os
negócios nos próximos anos”, destaca o expert.
E a fila anda, sob a forma de lançamentos, é claro,
mas, também, das mais inusitadas e criativas maneiras.
Entendendo que o grande evento esportivo a ser realizado daqui a menos de dois anos funcionará como um verdadeiro “divisor de águas” para a utilização das tecnologias digitais, trazendo, a reboque, muitas oportunidades
para os empresários das micro, pequenas e médias empresas do Brasil, um road show com inscrições gratuitas
teve seu start no dia 2 de agosto, para percorrer as 12
cidades-sede e mais duas capitais, Belém e Florianópolis, até novembro deste ano. O objetivo do ECOM 2012 –
II Seminário Nacional de Comércio Eletrônico, Meios de
Pagamento e Negócios na Web (www.ecom2012.com.br)
é preparar, ajudar e capacitar as PMEs para às inovações
tecnológicas que podem potencializar os seus negócios,
como a adesão ao comércio eletrônico, soluções inovadoras em meios de pagamento, mídias sociais, além de
como utilizar a tecnologia de tablets, smartphones e
RFID no negócio.
“Com cerca de 600 mil turistas e mais de 1,1 milhão
de brasileiros viajando pelo País, comércio, varejo, restaurantes, padarias, rede de serviços e hotelaria são
alguns dos setores que mais serão impactados, porém,
não apenas com oportunidades, como também com
ameaças, porque o Brasil tem problemas de infraestrutura tecnológica, falta banda larga, WiFi, fibra ótica, telecomunicações, entre outras ferramentas essenciais para
receber turistas, que já estão familiarizados com este
tipo de estrutura. E quem não habitar a web não será
achado, só com grandes investimentos tecnológicos é
que o Brasil vai superar os gargalos existentes”, decreta
Marcelo Castro, diretor-geral do ECOM 2012.

sistemas inteligentes
Felizmente, algumas “revoluções” na esfera da automação comercial e da inclusão digital já se encontram em

pleno curso no setor de alimentação, como é o caso das
padarias. A Madis, que está entre as principais empresas de soluções de ponto e controle de acesso do Brasil,
lançou recentemente uma catraca que emite comandas
descartáveis para controle de consumo em estabelecimentos alimentícios. O grande diferencial do produto
é que ele dificulta a ocorrência de fraudes, pois possui
sistema de controle de comanda individual não permitindo que a pessoa entre com duas comandas nos locais.
“Uma das reclamações por parte dos estabelecimentos,
era a falta de controle das comandas, o que algumas vezes acarretava em fraudes por ser possível pegar duas
comandas ao invés de uma”, diz Rodrigo Pimenta, vice-presidente da Madis. Além disso, o novo sistema dispensa a necessidade de um funcionário na recepção.
Outra funcionalidade importante é a maior higiene
que o equipamento permite – quesito fundamental em
ambientes que lidam com alimentos. Por ser de papel,
cada comanda é utilizada apenas uma vez, diferente das
convencionais de PVC usadas hoje no mercado. Além
de tudo isso, a catraca se adapta a qualquer sistema de
software e controle que a padaria já utiliza, evitando
custos ao implementar a novidade.
No mercado há mais de 24 anos, a GZ Sistemas é
também uma das pioneiras em automação comercial
no Brasil. Mais do que hardwares e softwares, a empresa passa a oferecer aos panificadores, entre outras soluções, o Mercoflex, um software que integra a área de
vendas e gestão da loja de maneira flexível, permitindo
controlar e gerenciar de forma ágil e segura, pois é composta por diversos módulos gerenciais, como Controle
Financeiro com Contas a Pagar, Contas a Receber e Bancos, Faturamento com integração a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e): Envio, consulta e impressão em um clique,
DANFE e XML enviados por email ao destinatário, MultiLoja, Estoque com posição e movimentação em tempo
real, Custos, Preços, Controle de Caixa, Flash de Vendas
On-Line e demais rotinas e controles para trazer segurança de funcionamento ao PDV e diversidade de opções
de relatórios nos mais diversos controles realizados.

Out/Nov 2012

IPC_784.indd 19

:::

IP&C 784

:::

19

22/10/12 09:57

d e s ta Q u e – t e c n o l o G i a d i G i ta l

Por sua vez, a Filizola apresenta um novo sistema que
impede a venda de produtos vencidos. Por meio de um
software, acoplado na balança Platina, a etiqueta é impressa com a data de validade dos produtos fracionada
no código de barras. Além da validade, também estão
impressos o peso, preço e valor nutricional. Este sistema
foi o primeiro desenvolvido no Brasil para atender a Lei
do Código do Consumidor, de número 8078/90, sobre as
penalidades que os supermercados e gerentes podem
sofrer se a venda de produtos fora da data de validade
for realizada. Desta forma, quando o consumidor for
passar com seus produtos no caixa, o sistema do PDV
interpretará se o produto está fora da validade, alertando os consumidores por meio de um sinal sonoro.

a balança
inteligente Platina,
da filizola, impede a
venda de produtos
vencidos na padaria.

adeus à Carteira?

Já a Urmet Daruma, multinacional da área de automação comercial, colocou no mercado a sua linha de
PDVs com tela touch. O Touch Way, como o produto foi
batizado, chegou com conceito inovador, sua tela integrada possibilita realizar as principais funções para
operações no check out da padaria. O equipamento
vem com processadores Intel de alto desempenho,
compatíveis com as aplicações de automação comercial de alta interatividade, além de permitir o uso de diversos periféricos opcionais. O lançamento é um investimento do segmento de automação comercial, frente
de negócios para qual a fabricante já é referência e um
dos líderes de mercado. “Essa nova linha de PDVs com
tela de toque integrada vem para complementar o nosso portfólio e oferecer ao mercado produtos de tecnologia avançada, design atrativo e facilidade de uso, proporcionando mais agilidade nas operações do ponto de
venda do varejo”. Comenta Welington Sousa, gerente
de Marketing da companhia.
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Um atendimento rápido e com qualidade é a forma de
fidelizar o cliente, e ter uma solução móvel de comanda
eletrônica para anotar os pedidos nas mesas ou coletar
dados para captura de informações é a melhor maneira
para reduzir os custos e aumentar a velocidade da produção. Com o PDA Jaia é possível realizar esses procedimentos de forma ágil e simples. A comanda eletrônica
da Jaia permite que o garçom faça os pedidos ao lado do
cliente e as informações são enviadas via wireless para
impressoras localizadas no bar ou na cozinha. Na indústria, o PDA Jaia elimina a ida e volta dos operadores e os
dados são lançados diretamente no sistema gerencial.
Para melhor atender, aumentar e fidelizar a clientela,
a utilização crescente dos tablets também surge como
uma tendência irreversível. Eles já estão substituindo os
cardápios em diversos bares, lanchonetes e restaurantes
paulistanos, eliminando os problemas de idiomas e de
explicações sobre o prato. E, embora ainda não tenham
caído exatamente nas graças das padarias, têm tudo
para fazê-lo.
Nesse cenário, o caso dos dispositivos móveis também é emblemático. Além de organizar a frente do caixa,
os estabelecimentos tem investido também em iPads,
iPods e celulares. Empresas como a Esys Colibri, uma das
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a nova catraca
da madis emite
comandas
descartáveis, dificulta
fraudes e, ainda,
permite mais higiene.

maiores atuantes no segmento, tem criado
soluções customizadas, que promovem
o gerenciamento dos gastos, pagamento
de faturas e estoque, processos automatizados diminuem os erros e auxiliam na
redução de uso do papel. “Melhorar a qualidade dos serviços é atualmente uma das
maiores preocupações de empresas, que
pensam em satisfazer os clientes de modo
a proporcionar um bom atendimento, promover a interatividade e a tecnologia dentro dos estabelecimentos”, explica Mauricio Medeiros, presidente da Esys Colibri.
E a boa notícia é que mais inovações
vem por aí, no mesmo ritmo e velocidade
em que mais e mais tablets WiFi mandam
direto para a cozinha os pedidos dos clientes. Os profissionais liberais e prestadores
de serviços já contam com novos meios de pagamento
via celular. Em São Paulo já é possível pagar táxi, dentista, salão de beleza e academia com esse dispositivo que
há menos de uma década só era utilizado para falar com
alguém ou mandar torpedos. As coisas não param por ai,
com a chegada da TV Digital e na conectividade com a
Web, compras de produtos e serviços ficarão mais interessantes na TV a cabo e vão com certeza conquistar um
grande mercado. Vão também mudar o comportamento
do consumidor e a forma de fazer publicidade.
A ideia de usar celulares, como os smartphones, para
fazer pagamentos também avança. A previsão da gigante PayPal de que já em 2016 – ano em que teremos outro grande evento esportivo internacional no Brasil, as
Olimpíadas – as pessoas já poderão começar a não precisar mais carregar sua carteira consigo na hora de saírem
às compras não parece tão distante. Nos Estados Unidos,
o Google Wallet foi lançado ainda em 2011, e três das
grandes operadoras norte-americanas de telecomunicações – Verizon, T-Mobile e AT&T – estão desenvolvendo
um serviço de pagamento por celular conhecido como
Isis. Por lá, a Visa também investiu em serviços móveis
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e prevê que até 2020 mais de metade dos pagamentos que processa
serão feitos com celulares.
No Brasil, a TIM já realiza os
primeiros testes para implantação da tecnologia NFC (Near Field
Communication), que associa um
aparelho celular a um cartão de
crédito, de forma que o cliente possa pagar uma conta aproximando
o aparelho celular de um terminal
com tecnologia para ler as informações e enviar para a instituição
bancária, como fazem hoje as máquinas de cartão de crédito. Para
essa tecnologia funcionar, o usuário terá que adaptar o seu aparelho.
Uma possibilidade é que apenas a
substituição do chip por um novo, adaptado, permita a
utilização do serviço. Para isso, porém, o celular precisa
ter a tecnologia NFC ou terá que ser substituído.
“O uso de novas tecnologias e meios eletrônicos de
pagamento/recebimento, são inevitáveis na vida do comércio e do varejo, temos que dominar rapidamente estas tecnologias, inovar na forma de fazermos negócios e
aproveitar todas as oportunidades disponíveis. Da mesma forma que nos adaptamos às eleições com a utilização da urna eletrônica, em fazer e entregar a declaração
do IR pela internet, ou, ainda, em utilizarmos o sistema
bancário com cartões de crédito, essas tecnologias vão
entrar em nossas vidas naturalmente”, aposta Roque
Pellizzaro Junior, presidente da Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas, a CNDL. “Então, é preciso trabalhar para prover informação e conhecimento, a fim de
fazer frente à chegada dessas mudanças, que são culturais e também psicológicas. Sem dúvida, mudanças
sempre provocam uma certa dose de desconforto, mas
somente elas garantirão a sobrevivência dos negócios e
dos profissionais no futuro”, ressalta o executivo, com
muita sabedoria.
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sabOres esPeCiais,
COmO O natal
Parece que o ano começou ontem, não é? Pois é, o tempo voa, e já é hora de você começar
a preparar um cardápio especial em sua padaria, com receitas diferentes e deliciosas para as
festas de final de ano. Então, confira estas sugestões preparadas exclusivamente para a revista
IPC pela Equipe Técnica do IDPC e Boas Festas!

gelatO de manga
reNdiMeNto: 6 UNIDADES DE 110G
Massa:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Polpa de manga
100%
600
Leite em pó
12,5
75
Cardamomo grão
1,5
9
Açúcar refinado
20
120
Creme de leite fresco
25
150
Castanha do Pará picada 15
60
Açafrão
1 pitada
Baunilha, fava
a/g

Processo de fabricação: Massa

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Levar uma panela ao fogo baixo com a polpa de manga e o cardamomo.
3. Cozinhar até reduzir pela metade.
4. Acrescentar o açúcar, o leite em pó e o creme de leite e cozinhar em fogo
baixo por 10 minutos.
5. Adicionar a baunilha e deixar reduzir.
6. Retirar o cardamomo e acrescentar a castanha e o açafrão.
7. Mexer bem e colocar em forminhas de silicone.
8. Levar ao congelador por 2 horas.
9. Desenformar, decorar e servir.

informação Nutricional (Porção de 110g ou 1 unidade)
Quantidade por porção
Valor Calórico 345 kcal = 1449 kJ
Carboidratos 44.3 g
Proteínas 5.9 g
Gorduras Totais 18.1 g
Gorduras saturadas 8.6 g
Gorduras trans 0 g
Fibra alimentar 2.8 g
Sódio 65.3 mg

%VD(*)
17%
15%
8%
33%
39%
VD não
estabelecido
11%
3%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
ecessidades energéticas.
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.
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PandOrO COm
reCheiO de baba de
mOÇa de maraCuJÁ
reNdiMeNto: 11 UNIDADES DE 797G
esPoNja:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo
30
600
Água
30
600
Fermento natural
20
400
Fermento biológico seco 1,5
30
instantâneo
Total
81,5%
1.630g
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

reforço:

Processo de fabricação: esponja

1. Pesar todos os ingredientes da esponja.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 1 minuto em 1ª velocidade.
4. Acrescentar a água aos poucos e bater por 12 minutos na
2ª velocidade.
5. Descansar até dobrar de volume.
6. Essa massa pode ser misturada também manualmente
dentro de uma caixa plástica.

Processo de fabricação: reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar todos os ingredientes na masseira junto com a
esponja, com exceção das frutas.
3. Misturar por aproximadamente 15 minutos em 1ª
velocidade.
4. Misturar por aproximadamente 12 minutos em 2ª
velocidade.
5. Dividir a massa em partes de 450g e bolear.
6. Descansar por aproximadamente 30 minutos.
7. Bolear novamente.
8. Colocar em formas para panetone de 500g.
9. Fermentar em estufa por aproximadamente 120 minutos.
10. Depois do crescimento, quando o centro estiver um dedo
da borda da forma, cortar em cruz.
11. Assar no forno turbo a 160ºC, por aproximadamente 30
minutos ou no forno lastro 180ºC, por aproximadamente 35
minutos.
12. Depois de frio rechear com a baba de moça.
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Processo de fabricação: recheio

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar o açúcar, o leite de coco e a glucose.
3. Levar ao fogo por 5 minutos e desligar.
4. Misturar as gemas, o suco e a farinha.
5. Verter o primeiro líquido no segundo e misturar bem.
6. Voltar ao fogo brando, mexendo até engrossar.
7. Gelar.

Processo de fabricação: cobertura
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Derreter o foundant e cobrir o pandoro.

informação Nutricional (Porção de 100g ou 1 fatia)
Quantidade por porção
Valor Calórico 332 kcal = 1394 kJ
Carboidratos 54.3 g
Proteínas 5.8 g
Gorduras Totais 10.4 g
Gorduras saturadas 3.4 g
Gorduras trans 1.2 g
Fibra alimentar 1.5 g
Sódio 172 mg

%VD(*)
17%
18%
8%
19%
15%
VD não
estabelecido
6%
7%

(*)% 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.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo
70
1.400
Açúcar refinado
25
500
Gemas
30
600
Água
10
200
Margarina uso geral
24
480
Leite em pó
5
100
Glucose
3,2
64
Sal
1,2
24
Melhorador
1,1
22
Essência de panetone
2
40
Lecitina de soja
3,5
70
Mel
3,5
70
Total
178,5%
3.570g
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

Peso total de Massa: 5.200G
recheio baba de Moça de
Maracujá:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Gemas
100
650
Glucose
100
650
Suco concentrado maracujá 100
650
Açúcar refinado
112
728
Leite de coco
83
540
Farinha de trigo
25
163
Total
520%
3.380g
Porcentagem baseada em gemas

cobertura:
Ingredientes
Foundant

Porcent. (%) Quant. (g)
100
1100

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Catarina de damasCO
e PeitO de Peru
reNdiMeNto: 9 UNIDADES DE 315G
Massa:
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de trigo especial 100
Água
45
Ovos
13,5
Açúcar refinado
4
Margarina uso geral
9
Sal
1,8
Fermento biológico fresco 4,5
Total
177,8
Margarina para folhar
50
Percentual baseado em farinha de trigo

Processo de fabricação: Massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes secos na masseira e misturar por 1 minuto.
3. Adicionar os ovos e a água e misturar por 3 minutos em 1ª velocidade.
4. Colocar o fermento e misturar por 4 minutos em 1ª velocidade..
5. Acrescentar a margarina e cilindrar por 10 minutos em 2ª velocidade.
6. Abrir a massa e espalhar a margarina para folhar sobre 1/3 da massa.
7. Fazer 3 dobras de 3.
8. Descansar por 10 minutos em geladeira a cada dobra.
9. Abrir a massa, cortar retângulos de aproximadamente 22X16cm.
10. Rechear e fechar.
11. Pincelar com ovos antes de ir ao forno.
12. Fermentar por aproximadamente 30 minutos.
13. Assar a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

Processo de fabricação: recheio

Quant. (g)
1.000
450
135
40
90
18
45
1.778
500

recheio:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Ricota fresca
100
300
Damasco turco seco
78,5
235
Peito de peru
71
213
Requeijão cremoso (copo) 50
150
Cenoura ralada
35,7
107
Cebola
35,7
107
Queijo gorgonzola
21,5
64
Alho
2,9
9
Sal
a/g
Azeite
a/g
Total
395,3%
1.185g
Porcentagem baseada em ricota

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Hidratar o damasco em vinho branco seco por no mínimo 12 horas.
3. Picar o damasco, o peito de peru e a cebola, e colocar em uma tigela.
4. Ralar a cenoura e juntar na tigela.
5. Amassar o alho com a ponta de uma faca e juntar à mistura acima.
6. Em outra vasilha, misturar a ricota, o requeijão, o gorgonzola, o sal e o azeite.
7. Juntar as duas misturas e mexer.

informação Nutricional (Porção de 62g ou 2 fatias)
Quantidade por porção
Valor Calórico 216 kcal = 907 kJ
Carboidratos 19.2 g
Proteínas 5.2 g
Gorduras Totais 12.9 g
Gorduras saturadas 4 g
Gorduras trans 2.6 g
Fibra alimentar 0.9 g
Sódio 336 mg

%VD(*)
11%
6%
7%
23%
18%
VD não
estabelecido
4%
14%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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stOllen
reNdiMeNto: 4 UNIDADES DE 300G
Massa

Processo de fabricação
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma tigela colocar todas as frutas, acrescentar o rum e reservar.
3. Bater em batedeira o fermento dissolvido no leite, os ovos, o sal, o mel, o açúcar , as
especiarias e misturar.
4. Adicionar metade da farinha e misturar.
5. Acrescentar a manteiga. Quando incorporar a manteiga toda acrescentar o restante da
farinha e bater até ficar homogênea.
6. Colocar em uma tigela para dobrar de volume.
7. Abrir a massa, colocar as frutas secas e sovar.
8. Colocar novamente na tigela, tampar e fermentar até dobrar de volume.
9. Espalhar a massa na mesa e cortar quadrados.
10. Dobrar a massa e colocar em assadeira untada.
11. Fermentar por aproximadamente 60 minutos.
12. Assar a 180ºC por aproximadamente 35 minutos.
13. Cobertura: Assim que sair do forno pincelar a manteiga e polvilhar o açúcar.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo especial 100
320
Manteiga sem sal
46,9
150
Ovos
15,6
50
Leite líquido
31,3
100
Fermento biológico fresco 7,5
24
Rum
3,8
12
Sal
1,3
4
Mel
5
16
Açúcar refinado
14
45
Cardamomo em pó
0,3
1
Cravo em pó
0,6
2
Canela em pó
1,3
4
Gengibre em pó
0,6
2
Castanha do Pará picada 10
32
Avelã picada
10
32
Frutas cristalizadas
10
32
Nozes picadas
31,3
100
Uva passa
31,3
100
Cereja
15,6
50
Total
336,4
1.076
Cobertura
Manteiga sem sal
46,9
150
Açúcar confeiteiro
46,9
150
baunilhado
Porcentagem baseada em farinha de trigo

informação Nutricional (Porção de 33g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 187 kcal = 785 kJ
Carboidratos 19.3 g
Proteínas 2.4 g
Gorduras Totais 11.6 g
Gorduras saturadas 5.4 g
Gorduras trans Menor ou igual
a 0,2 g
Fibra alimentar 0.9 g
Sódio 57.8 mg

%VD(*)
9%
6%
3%
21%
25%
VD não
estabelecido
4%
2%

(*)% 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.

Produção das receitas do idPc – equipe técnica do idPC:
celina nakashima – coordenadora técnica; alessandra Pagiato –
nutricionista; Fabiano duarte, Humberto cruz, José de oliveira e
ricardo aranda – demonstradores técnicos. fotos: cláudio lira.
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e n t r e v i s ta
Cláudio Lira

Palavra de
nutrólOgO
Estamos passando por um período chamado de “transição nutricional”, com o aumento das doenças ligadas ao excesso e à
diminuição das carências alimentares. E é
preciso muita atenção com isso.

mauro: o pão é uma das principais fontes de carboidratos e fonte de
energia para o dia a dia.

c

omo anda a alimentação dos brasileiros? Que mudanças importantes vêm acontecendo em nossos
hábitos alimentares e quais as consequências disso? E o pão: será que ele engorda? Qual é a importância
dele na dieta diária? E de que forma as padarias podem colaborar para a melhoria dos níveis nutricionais em nosso
País? Estas são algumas das perguntas que os panificadores gostariam de fazer a um especialista, mas nem sempre
têm a oportunidade de fazê-lo. Para obter essas e outras
respostas, a revista IPC foi conversar com uma das maiores
autoridades em nutrologia do Brasil, ninguém menos do
que Mauro Fisberg, professor associado do Departamento
de Pediatria da Escola Paulista de Medicina – Unifesp, e coordenador científico da Força Tarefa Estilos de Vida Saudável International Life Science Institute – ILSI Brasil. Confira
a entrevista, reflita sobre o conteúdo e aplique essas importantes informações e dicas no seu dia a dia.

ipC: Mauro, quais são as principais carências alimentares e

nutricionais dos brasileiros e como reverter esse quadro?
mauro Fisberg: Dados recentes de estudos epidemiológicos brasileiros como as pesquisas POF e PNDS mostram
que apesar da diminuição da desnutrição em todo o País
e aumento galopante do excesso de peso, ainda temos
deficiências de ingestão (consumo) de micronutrientes,
vitaminas e minerais. Assim, a deficiência de ferro ainda
apresenta enorme prevalência em crianças, adolescentes,
mulheres em idade fértil e idosos. Já a deficiência de cálcio é universal, especialmente após o período de lactância, assim como as deficiências de vitaminas D, E, ácido

fólico e outras. O tratamento e a prevenção passam pela
melhora da alimentação global e pela suplementação e
fortificação de alimentos, como as farinhas.
ipC: Que mudanças importantes vêm ocorrendo na alimentação no Brasil e de que forma isso é positivo ou negativo para
as pessoas?
mF: Estamos passando por um período chamado de
“transição nutricional”, com o aumento das doenças
ligadas ao excesso e à diminuição das carências alimentares. No entanto, ainda temos o que chamamos de
fome oculta, que é a deficiência de vitaminas e minerais,
não facilmente detectada por exames. A alimentação
tem sofrido transformações como a busca do prático,
do rápido, do conveniente e acessível, o que nem sempre se traduz em melhor qualidade. Estamos comendo
mais fora de casa, com menos tempo disponível. Temos
mais opções, mas nem sempre as mais equilibradas. Há
necessidade clara de redução do consumo de gordura,
sódio, açúcar e outros elementos em excesso.
ipC: O hábito de comer fora parece uma tendência irreversível
no nosso cotidiano. Do ponto de vista da nutrição, que cuidados um panificador tem que observar para oferecer um mix
completo de alimentos no seu food service, tanto na sua mesa
de café da manhã, como na de almoço e jantar?
mF: Não sou especialista no mix de ofertas das panificadoras, mas seguramente hoje elas são um centro de
alimentação, fornecendo alimentos para todas as refeições do dia e, muitas vezes, também ofertando as refei-
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ções completas no local ou em domicílio. Nelas, talvez
tenhamos a venda de produtos que não são adequados
e mesclas complexas, como alimentos e fumo. Mas, ao
mesmo tempo, a enorme diversidade de produtos e o
horário de atendimento fazem da padaria um centro
de alimentação, com coisas boas e ruins, produtos maravilhosos e outros que são fontes exageradas de sal,
gordura e açúcar.
ipC: E o pão: qual é a sua importância na alimentação?
mF: O pão é uma das principais fontes de carboidratos

e fonte de energia para o dia a dia. Tradicionalmente o
alimento mais consumido no café da manhã com o café
com leite, pode ser veículo para outros alimentos e é
parte da herança cultural ocidental. Tem o mérito de ser
consumido diariamente, ser fonte de ferro e ácido fólico.
Mas talvez precisemos repensar o conteúdo de sal, que
ainda é muito elevado.
ipC: Muitas pessoas, principalmente as mulheres, tem retirado
o pão de sua dieta diária, com medo de suas propriedades “engordativas”. É mito ou verdade que ele engorda? Sua ausência
na dieta pode causar problemas?
mF: O pão de 50 gramas tem aproximadamente 150 calorias, o que está dentro de uma dieta possivelmente equilibrada. O recheio ou o que passamos no pão talvez sejam
mais importantes para o ganho de peso, assim como o
excesso de oferta. Mas o pão é o alimento consumido por
crianças e adultos, sendo um produto extremamente difundido no País. A oferta de grãos integrais melhora ainda
mais o perfil assim como o uso da farinha integral e, possivelmente, o enriquecimento com vitaminas e minerais.
ipC: Com o intuito de tornar a alimentação mais saudável,
há um esforço global no sentido de erradicar a gordura trans
e reduzir o teor do sal nos alimentos industrializados como o
pão, inclusive com a participação dos governos, como acontece
no Brasil. Como você avalia essas dinâmicas?
mF: Já existe acordo operacional entre os produtores e o
governo do País para avaliar medidas de redução de sal e
gordura. Tecnicamente isso é possível, e deve fazer parte
dos esforços de toda a sociedade para erradicar a gordura trans, bem como para reduzir o conteúdo de sódio
dos alimentos. Outros setores da produção de alimentos
industrializados também estão fazendo sua parte, como
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acontece com os biscoitos, as massas e os refrigerantes.
ipC: Alimentos do tipo light e diet não entram com muita ênfase no portfólio das padarias, porque, segundo dizem, seu processo de fabricação é trabalhoso e complicado. Isso é mesmo
verdade? Há formas de facilitar e/ou tornar mais conveniente
esse preparo para o panificador? Do ponto de vista nutricional, eles conseguem “carregar” as mesmas propriedades que
os produtos convencionais?
mF: Inicialmente, deveríamos entender melhor o conceito de diet e light, em que há retirada de um nutriente
ou a redução de um ou mais nutrientes. Lembrar que
nem sempre um produto diet tem menos calorias e que
sua ingestão pode levar a excesso de peso. Além disso, o
consumo de alimentos light, se não equilibrado, não ajuda na manutenção de peso. De qualquer forma, o custo
não é muito maior, e na maior parte dos casos poderia
ser incorporado, sem repasse. Cada produto tem a sua
característica, de tal forma que os produtos diet são para
pessoas com impossibilidade de ingestão de substâncias
como açúcar (diabéticos), enquanto que os light ajudam
a manter o estado de saúde de pessoas normais, ou que
querem reduzir a ingestão de algum nutriente.
ipC: E a tendência de alimentos funcionais, veio realmente
para ficar? De que forma ele contribui para uma alimentação
mais saudável e por que é importante que os panificadores
passem a oferecê-los em suas padarias?
mF: Existem diferentes produtos funcionais e seguramente os probióticos (como os iogurtes) e prebióticos (semelhantes a fibras), fibras e produtos que têm propriedades
de modificação do ritmo intestinal ou que possam melhorar a imunidade. Todos são tendências de mercado.
ipC: Que referências em termos de leitura de livros, visita a sites

e participação em eventos você recomenda para um panificador
que queira se manter atualizado com as últimas novidades e
tendências na área da nutrição? E por que é importante e como
ele pode ter acesso à consultoria de um nutrólogo como você?
mF: O panificador pode ter acesso a sites de nutrição, das
sociedades de nutrologia, pediatria, cardiologia e do próprio governo, com informação adequada e rica, além de
entidades reguladoras e de classe. A nutrologia é a ciência do estudo da nutrição, uma subespecialidade médica,
que ao lado de nutricionistas e clínicos ajuda a manter a
qualidade da alimentação e da saúde do ser humano.

Out/Nov 2012

22/10/12 09:58

IPC_784.indd 29

22/10/12 09:58

nutriÇÃo

a imPOrtânCia dO usO de
PanOs desCartÁveis
por renata Caires borba, Jerusa Claro sia Fukugauti e debora Jureidini tozo*

O fornecimento de alimentos seguros para consumo é questão de saúde pública: dessa
forma, precisamos ter ciência da importância do uso de panos descartáveis para, assim,
evitar-se a contaminação.

N

o dia a dia, algumas questões extremamente
relevantes não são avaliadas com o merecido
critério. Um dos exemplos disso é o fato de que
muitos estabelecimentos não atentam para a importância do uso de panos descartáveis. Muitos artigos
científicos resultantes de estudos que analisam as condições microbiológicas dos panos utilizados dentro da
produção relatam altos índices de contaminação dos
alimentos, devido à falta de higiene e a má utilização
desses itens.
A importância do uso de pano descartável e da higienização de instalações, equipamentos, móveis e utensílios é estabelecida pela Lei 2619/2011, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que, entre diversos
outros aspectos relacionados com o Controle de Qualidade Higiênico-sanitário, preconiza:
 Todos os materiais, utensílios e equipamentos de
limpeza, panos de limpeza, vassouras, rodos, pás
de lixo, baldes e lavadoras de pisos, entre outros,
devem ser mantidos limpos, bem conservados e
guardados em local próprio e identificado, separados de acordo com o tipo e local de utilização.
 Os utensílios e panos de limpeza utilizados nas
áreas de armazenamento de resíduos e nos sanitários devem ser específicos, e não podem ser
usados em outras áreas.
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É proibido o uso de panos não descartáveis nos
procedimentos de higienização e secagem de
utensílios, equipamentos e outras superfícies que
entrem em contato direto com alimentos. O uso
de panos descartáveis não deve acarretar risco de
contaminação cruzada.
Todos os produtos destinados à higienização das
instalações, equipamentos, móveis e utensílios devem obedecer à legislação vigente, estar regularizados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) e ser utilizados apenas para as finalidades indicadas pelos fabricantes e dentro do prazo
de validade. Os produtos de uso profissional devem
ser acompanhados de fichas técnicas e dados de
segurança.
A lavagem de utensílios em máquinas de lavar
louça deve ser efetuada de forma a garantir que
sejam atingidas as seguintes temperaturas:
I. Durante a lavagem: 55ºC a 65ºC;
II. Durante o enxágue: 80ºC a 90ºC.
A periodicidade e os métodos de higienização devem ser compatíveis com os processos de produção e com as propriedades das matérias-primas,
superfícies e produtos utilizados.

Portanto, é preciso manter sua equipe treinada e ca-
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StockFree

muitos estudos que
analisam as condições
microbiológicas dos
panos utilizados
dentro da produção
relatam altos índices
de contaminação dos
alimentos.

pacitada para atender a essa exigência da legislação.
Todo estabelecimento que comercializa alimentos tem
como obrigação assegurar e garantir ao cliente que estes
sejam próprios para consumo. O fornecimento de alimentos seguros para consumo é questão de saúde pública: dessa forma, precisamos ter ciência da importância do uso de panos descartáveis para, assim, evitar-se a
contaminação.
Para tanto, normas técnicas que estabelecem vários
procedimentos para manipulação, produção e comércio
de alimentos prontos têm sido editadas. Porém, alguns
estudos apontam que as práticas cotidianas de mani-

puladores de alimentos nos estabelecimentos populares
ainda estão distantes de atender a tais regulamentações.

*renata Caires borba (CRN 12241), Jerusa Claro sia FuKugauiti
(CRN 9084) e débora Jureidini toZo (CRN 10850) são nutricionistas
e membros da empresa Tri Nutri Assessoria e Consultoria Nutricional
(www.trinutri.com.br).
referências bibliográficas: Portaria 2619/2011 - ANVISA / CASTRO, O. Braga –
Cozinha e Cozinheiros: Um Estudo sobre Alimento Seguro em Restaurantes Populares
em Salvador – 2007 – UFBA / ABREU. E, Edeli Medeiros, F. S, Santos D. A – Análise
Microbiológica de Mãos de Manipuladores de Alimentos do Município de Santo André
– 2011 – FEFISA / PINTO, Marcelo Páscoa – Avaliação da Eficácia de Dois Protocolos
de Higienização em Áreas de Produção de Alimentos de um Supermercado – 2006
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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inauGuraÇÕes & reinauGuraÇÕes

PlaneJar semPre,
Para se dar bem
Se você vai construir ou reformar uma padaria, preste atenção em todos os detalhes, utilize
consultorias especializadas e mire-se no exemplo de gente experiente no negócio.
reCeita para reavivar um ponto de venda

Com muito critério, bom senso e uma alta carga de conhecimento do negócio que Anderson Camoleis e seus
sócios Manuel Mendes, Alexandre Mendes, Ricardo Costa e Fábio Ferreira resolveram montar e inaugurar, em
maio deste ano, a maior padaria de Guarulhos, a Favos
D’ Mel Pães e Doceria, localizada na Av. André Luiz, 520,
no bairro do Picanço. A Favos D’ Mel é, realmente, aquilo
que já se convencionou chamar de “mega-padaria”. Instalada num prédio de 2.400m2, ela tem nada menos do
que 600m2 de área de vendas, salão com 200m2 para festas, salão de almoço, jantar, café da manhã e self-service
com 140 lugares e pé direito altíssimo, estacionamento
com 60 vagas e 130 funcionários trabalhando por turnos
entre as 6h00 e as 23h00. “O Picanço é um bairro a cinco minutos do centro de Guarulhos, que está em crescimento, e que tem muita gente passando todos os dias.
O movimento da casa, que já é bom, só tende a crescer
cada vez mais com o passar do tempo”, aposta Anderson, um dos proprietários, com muita confiança.

Quem também inaugurou sua nova padaria no primeiro semestre deste ano foram os irmãos Vagner Adriano e
Élcio Constantino Santiago. Na verdade, foi uma reinau-

a favos d’ mel é,
realmente, aquilo que já
se convencionou chamar
de “mega-padaria”.

Fotos: Cláudio Lira
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CompetÊnCia que rima Com eXperiÊnCia

Cerejeiras: uma casa de
tamanho médio, mas com
muitas opções de produtos
e serviços.

guração depois de um longo período de “hibernação”.
“O ponto estava fechado há uns três anos. Mas, como
tínhamos intenção de reabri-lo, fizemos um estudo de
mercado, para ver a viabilidade do negócio. E deu certo:
a padaria está indo muito bem”, comemora Vagner, falando a respeito da Panificadora Cerejeiras Pães E Doces,
da Rua Dr. Paulo Ribeiro Coelho, 280, no Jardim Esther, no
Butantã, que reabriu suas portas numa data muito especial, o dia 25 de Janeiro, aniversário da cidade de São
Paulo. Com oito funcionários e atendendo a um público
mais residencial e familiar, a casa, agora, está tentando
conveniar empresas para utilizar as refeições da padaria.
“Somos uma casa de tamanho médio, mas temos muitas
opções de produtos e serviços. Além de oferecermos pães
e bolos de alta qualidade, muito apreciados pela clientela,
temos, ainda, serviço de café da manhã, almoço, caldos e
pizzas à noite”, complementa Élcio.

Out/Nov 2012

22/10/12 09:58

VISITANTES
Mais de 50% do público visitante do evento é composto por proprietários,
diretores e gerentes de estabelecimento com alto poder de decisão. (dados FIPAN 2012)

pan.com.br

Promovendo negócios para quem opera o Food Service

22-25 de Julho

RESERVE SEU ESPAÇO
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11 3159-4223
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A FIPAN expande sua presença no Brasil, agora no
Rio Grande do Sul, atendendo diretamente os
mercados do Paraná, Santa Catarina e países vizinhos.
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ampliação e troCa de todos os equipamentos

o bairro da Favos d’ mel
Picanço, na verdade, é um distrito do município de Guarulhos, localizado na Grande São Paulo. Trata-se do distrito mais populoso
da denominada região central de Guarulhos. É uma área tipicamente residencial, servida por grandes avenidas como a Timóteo
Penteado, Bartolomeu de Carlos, Salgado Filho, Benjamin Harris Hunnicut e, ainda, a Transguarulhense, fato que a torna uma
quase extensão natural do centro da cidade. O bairro do Jardim
Santa Mena, localizado no Picanço, merece destaque por possuir
um dos metros quadrados mais caros de Guarulhos. O setor comercial e de prestadoras de serviço é bem desenvolvido no local.
Com a proximidade do Parque Maia e da Avenida Paulo Faccini,
o Picanço vêm recebendo ultimamente a instalação de empresas do ramo gastronômico e de entretenimento, bem como um
grande número de edifícios residenciais. No distrito podem-se
encontrar ainda vários órgãos da administração pública municipal, o Hipermercado Extra Salgado Filho, os cemitérios São Judas
Tadeu e Islâmico e o Zoológico de Guarulhos.

o bairro da CereJeiras
O Jardim Esther é um bairro do distrito do Rio Pequeno, subprefeitura do Butantã, na Zona Oeste da cidade de São Paulo. Tem
como principal referência o km 15 da Rodovia Raposo Tavares,
onde, no sentido Interior (São Paulo-Cotia), existe uma entrada
para o bairro. Conta com uma boa infraestrutura, com escolas
municipais e estaduais, colégio particular, padarias, academias,
locadoras e imobiliárias. Contrastando com prédios e casas de
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Já a Panificadora A Pioneira de Pinheiros, da Rua dos
Macunis, passou por uma grande reforma e reabriu
suas portas recentemente. “Na verdade, não reabrimos,
porque não chegamos a fechar o estabelecimento para
a reforma. Fizemos tudo aos pouquinhos, utilizando a
assessoria da refrigeração São Luiz, que cuidou de todo
o projeto para a gente”, conta Raul da Cruz Duarte, que
é dono da casa há 17 anos da decana padaria do bairro,
comprada de outros proprietários e que já contabiliza
meio século de fundação, fazendo jus ao nome de “pioneira”. Ao seu lado no comando do empreendimento,
Raul trabalha com sua esposa, Maria da Conceição, e
com os filhos Paula Cristina e Nuno Alexandre; eles
fizeram questão de reformar a fachada do prédio, de
ampliar e trocar todos os equipamentos da parte industrial para atender às normas da ABNT, substituir o
piso e instalar paredes de vidro para clarear os ambientes. Já na área de vendas, mudaram o layout do

a Pioneira: reforma da
fachada, ampliação da
área de vendas e troca de
todos os equipamentos.

espaço e trocaram os balcões de atendimento e todos
os equipamentos também.

alto padrão. Os rápidos acessos são pela Rodovia Raposo Tavares
ou pela Av. Escola Politécnica, têm transformado o distrito em
área de lançamentos residenciais, uma área ZER (Zona Estritamente Residencial). Áreas como o próprio Jardim Esther, o Residencial Parque dos Príncipes, Colinas de São Francisco e Villas de
São Francisco são áreas de classe média e média alta.

o bairro d’a pioneira
Pinheiros é um distrito da zona oeste da cidade brasileira de
São Paulo. A região é considerada pela grande maioria dos historiadores como o primeiro bairro de São Paulo, tanto por suas
origens indígenas quanto portuguesas, tendo servido, por muito tempo, como passagem dos tropeiros para a Região Sul do
Brasil. Após a chegada dos jesuítas ao planalto que originaria
a cidade de São Paulo, um grupo indígena se instalou, por volta de 1560, às margens do rio Grande – que, posteriormente,
ficou conhecido como rio Pinheiros –, supostamente no local
hoje ocupado pelo largo de Pinheiros. A urbanização e desenvolvimento econômico, no entanto, tiveram seu início na região apenas na época do ciclo do café no Brasil, com o dinheiro
proveniente das exportações do produto. Ao final do século 19
a região recebeu um bom número de imigrantes italianos e,
posteriormente, já no século 20, de japoneses. A partir daí, o
bairro começou a se firmar como uma região de classe média,
com grande presença de comércio e indústrias. Atualmente, é
um dos mais sofisticados distritos da cidade, tem intensa vida
cultural e gastronômica.
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direitOs autOrais – eCad
Pagar ou não pagar pela retransmissão
de músicas em estabelecimentos
comerciais, eis a questão.

StockFree

por marco antonio iamnhuk*

h

otéis, motéis, restaurantes, lanchonetes, bares,
boates, butiques. Não importa qual o segmento
do estabelecimento comercial: se ele transmite
obra musical para entreter a clientela, deve pagar direitos autorais ao Ecad. O Superior Tribunal de Justiça (STJ)
vem entendendo dessa forma em diversos julgados, tanto que já tem editada súmula sobre a matéria desde 1992.
A Súmula 63/STJ determina: “são devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais”. Vários são os julgamentos que corroboram esse entendimento.
Antes de 1990, contudo, a 3ª e a 4ª Turmas do STJ divergiam quanto à matéria. De um lado, a 3ª Turma considerava que a sonorização em ambientes comerciais só
acarretaria pagamento de direitos autorais se ocasionasse lucro direto ao comerciante. A conclusão seguiu
orientação do ministro Waldemar Zveiter segundo a qual
“se a música é elemento substancial, atrativo para a captação
de clientela, a cobrança é procedente; se é apenas executada
como forma de entretenimento, sem que isso importe especificamente na exploração da atividade-fim do estabelecimento,
a cobrança desses direitos se afigura uma demasia”. Vários
ministros tinham entendimento nessa linha, a exemplo
dos ministros Nilson Naves e Gueiros Leite.
Em outro caso, o ministro Fontes de Alencar afastou a
cobrança em relação a uma sapataria no julgamento de
um recurso do qual era relator. Para ele, o ramo da empresa era vender sapatos e bolsas, e não executar músicas. “A música não se destaca como uma atração própria;
por conseguinte não há obrigatoriedade do recolhimento dos
direitos autorais ao Ecad”, afirmou.
Ainda que esse entendimento prevalecesse naquele colegiado, alguns ministros divergiam. Os ministros
Cláudio Santos e Eduardo Ribeiro votaram pela cobran-

os associados que reproduzam musica ambiente devem pagar direito
autoral ao ecad, ou deixar de prestar esse tipo de serviço.

ça. Para Cláudio Santos, o fato de o afluxo de pessoas,
fregueses ou lucro aumentar ou não seria irrelevante:
quando a lei fala de lucro indireto, não fala no que pode
ser mensurado, mas da vantagem potencial, de um lucro
que aquela música podia trazer ao ambiente.

luCro indireto
Eduardo Ribeiro defendia que, ao transmitir a música
em seu estabelecimento, o comerciante está se aproveitando do talento do artista para ampliar seus lucros. O
ministro foi mais longe: se o empresário cobra pelo espetáculo, ou se os restaurantes exigem couvert artístico,
há lucro direto. Se a música é ambiental, visando a tornar o local mais agradável, o lucro é indireto. Para ele, o
objetivo do comerciante é aumentar a clientela.
A 4ª Turma do STJ, por unanimidade, era favorável
à cobrança. O ministro Barros Monteiro defendia que o
uso da música era para não só tornar o ambiente mais
agradável, mas captar clientela. O ministro Bueno de
Souza afirmou que o fato de a empresa radiofônica já ter
efetuado o pagamento ao Ecad, não autorizava ao usuário do aparelho receptor difundir – em iniciativa diversa
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da mera recepção – o som recebido para, a partir daí,
tirar algum proveito.
Aí começava a se delinear a unificação da jurisprudência sobre o tema, que ocorreu no julgamento de embargos de divergência do recurso especial apreciado pela
3ª Turma. O ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira foi o
relator e definiu: a utilização de música em estabelecimento comercial captada de emissoras de rádio se sujeita ao pagamento dos direitos autorais.
A súmula foi pensada e editada sem fazer exceções
à obrigação. Ainda assim, estabelecimentos comerciais
da área de alimentação insistiam na tese de isenção.
Em 1997, um hotel do Rio de Janeiro tentava convencer
que não deveria pagar direitos autorais ao Ecad pela
transmissão radiofônica no restaurante e na área de lazer, o relator, ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
aplicou ao caso a então recente Súmula 63, determinando o pagamento.
A rede de lanchonetes McDonald’s também já buscou
se eximir da obrigação. A empresa defendia que a música
no estabelecimento era irrelevante para a consecução de
suas atividades uma vez que não fornece música, mas,
sim, alimentos. O McDonald’s alegou que uma empresa do porte dela – uma das maiores redes de fast food do
mundo – não obtém lucro por meio de eventual transmissão de música, mas, sim, pela venda de refeições rápidas.
A 4ª Turma, seguindo o voto do ministro Aldir Passarinho Junior, manteve a obrigação com o Ecad já garantida pela Justiça estadual: “qualquer casa comercial que use
um fundo musical em suas dependências objetiva aumentar
o fluxo de fregueses, proporcionar-lhes entretenimento, estender o tempo de permanência no estabelecimento, tornar o ambiente mais agradável e confortável, inclusive para os próprios
funcionários, que têm melhores condições de trabalho e, consequentemente, ampliar os lucros.”

obrigatoriedade do pagamento
Mais recentemente, a ministra Nancy Andrighi, da 3ª
Turma, destacou que, a partir de 1998, a legislação passou a conter o que o STJ já vinha decidindo há quase
uma década. A Lei 9.610/98 – que alterou, atualizou e
consolidou a legislação sobre direitos autorais – não
considera mais relevante aferir lucro direto ou indireto
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pela exibição de obra, mas tão somente a circunstância
de se ter promovido sua exibição pública em local de frequência coletiva.
A ministra era relatora do recurso interposto pelo
Ecad contra uma churrascaria e concluiu ainda: o mesmo raciocínio, portanto, deve ser estendido a restaurantes, já que nenhuma peculiaridade justificaria tratamento diferenciado para essas hipóteses. E não importa se
essa transmissão é feita na área interna do estabelecimento para que sejam garantidos os direitos autorais.
O ministro Sálvio de Figueiredo assegura: as casas comerciais que propiciam música aos seus fregueses ficam
obrigadas ao pagamento independentemente se a transmissão se dá “seja nas áreas comuns, seja em conferências,
congressos, restaurantes, torneios esportivos e outros.”
Em outra ocasião, o ministro Passarinho reiterou essa
avaliação: a sonorização ambiental nas áreas comuns do
hotel, caso do bar e restaurante nele existentes, enseja
o pagamento de direitos autorais. O entendimento do
STJ sobre a transmissão musical pelo comerciante em
seu estabelecimento pode ser resumido em uma frase
do ministro Eduardo Ribeiro: “Não há mal que o faça, mas
é justo que pague por isso.”
O mesmo ocorre quando há exibição de programas
transmitidos por emissoras de TV a cabo em ambientes
de frequência coletiva, sejam eles bares, clínicas médicas, hospitais, padarias, etc., pois, nesses casos, as empresas estão consumindo música, filmes enquanto organizações empresariais que são, proporcionando aos seus
clientes mais conforto, e indiretamente, se beneficiam
de tal comodidade oferecida, pois de certo muitas pessoas procuram esse tipo de comodidade, o que, consequentemente, aumenta o lucro de quem faz uso deste
procedimento.
Nesse sentido, temos que os associados que reproduzam musica ambiente, ou que tenham em seu estabelecimento televisão, ou qualquer outro tipo de transmissão, seja rádio, DVD, CD, ou MP3, devem pagar direito
autoral ao Ecad, ou deixar de prestar esse tipo de serviço.
*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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a regulamentaÇÃO dOs
serviÇOs de valet na
Cidade de sÃO PaulO
por Julio Cezar nabas ribeiro*

Caso não queira ser responsabilizado pela má prestação do serviço de “valet”, o panificador
deve ficar atento à constituição da empresa prestadora que contratar.
padarias utilizam o serviço de “valet”, vamos tratar brevemente sobre a nova legislação. Entretanto, antes de tratar
especificamente da recente Instrução Normativa, é necessário fazer breves considerações a respeito das leis que regulam o setor e que estão vigentes até o momento.

legislação atual
Atualmente, estão em vigor, no que tange ao assunto em
questão, as seguintes normas: Lei nº 13.763/04; Decreto nº
48.151/07 e a Instrução Normativa 06/12.
A Lei nº 13.763/04 procura estabelecer normas para o
exercício da prestação de serviços de manobra e guarda de
veículos dentro da cidade de São Paulo. De acordo com o
texto legal, a empresa prestadora dos serviços de manobra
e guarda de veículos deverá: a) estar regularmente constituída; b) ter em seus quadros motoristas devidamente
registrados nos moldes da CLT; c) comprovar que celebrou
acordo com os trabalhadores eventuais junto ao sindicato da categoria; d) possuir local adequado e seguro para
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a

imensidão da metrópole paulistana provoca
diversos reflexos para seus habitantes e para
as pessoas que por aqui transitam a trabalho
ou a passeio. Muito desses reflexos podem ser sentidos no trânsito diário existente e, ainda mais, no momento de procurar vagas de estacionamento. Visando
a explorar a nova atividade econômica resultante da
saturação dos espaços livres para estacionamento na
cidade surgiram as empresas de manobra e de guarda
de veículos, denominadas “valet service”.
Com a alta demanda, muitas empresas desse ramo
foram criadas. Porém, em que pese o fato de elas terem, de certa forma, resolvido o problema de estacionamento, novas questões acabaram surgindo e gerando inúmeras reclamações contra elas, o que acabou
por atingir também o comerciante que as contratou
como forma de propiciar a seus clientes uma maior
comodidade ao frequentar seu estabelecimento.
Como forma de regulamentar a atividade, a Municipalidade editou várias leis, sendo que nenhuma
delas atingiu o objetivo que visavam. Diante disso, recentemente foi editada a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº
6/12-SUREM/SF. Esta disciplina a utilização de Cupom
de Estacionamento pelos prestadores de serviços de
guarda e estacionamento de veículos terrestres no
município de São Paulo.
Tendo em vista a relevância do tema, pois várias
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atenção redobrada:
quando o cliente
entrega a chave na
mão do manobrista de
seu estabelecimento,
tem que receber,
obrigatoriamente, o
cupom de serviço
de “valet”.

estacionamento dos veículos; e) apresentar relatório de
impacto da atividade na vizinhança; f) celebrar seguro
contra incêndio, furto, colisão e roubo do veículo; g) emitir recibo; h) ser inscrita no Cadastro de Contribuintes
do Município e ser enquadrada como contribuinte do
Imposto Sobre Serviços (ISS); i) apresentar declaração do
representante legal do estabelecimento contratante; j)
promover cursos profissionalizantes; e k) verificar mensalmente a pontuação adquirida por seus manobristas
em virtude de infrações de trânsito.
Apresentada toda a documentação acima, a Municipalidade emitirá em favor da empresa o Termo de
Permissão de Uso de bem Público e a Autorização para
Embarque e Desembarque – Serviços de Valet. Tais documentos são válidos apenas para o local de prestação do
serviço e expedidos a título precário, ou seja, podem ser
cassados pela Administração Pública em caso de descumprimento de alguma obrigação, ou revogados em
caso de ausência de interesse público.
Na esteira das disposições do Código de Defesa do
Consumidor, a citada Lei ainda estabelece a responsabilidade solidária dos estabelecimentos que contratam o
serviço prestado pelas empresas de “valet”, em caso de
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danos causados aos veículos de clientes ou de terceiros.
A Lei nº 13.763/04 e o Decreto nº 48.151 que a regulamenta estabelecem multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) para a prestadora do serviço e DO ESTABELECIMENTO QUE A CONTRATA em caso de descumprimento
dos dispositivos legais. Se houver reincidência, haverá
aplicação da multa com seu valor dobrado e, posteriormente, tanto a prestadora de serviço quanto o estabelecimento poderão ser interditados.
Porém, em que pese a rigidez da legislação municipal, as reclamações contra as empresas que prestam tal
serviço não diminuíram. Pelo contrário, em razão do aumento da demanda, o número delas somente aumentou. As reclamações são conhecidas: danos aos veículos,
multas, estacionamento em locais não permitidos, estacionamento de veículos em vias públicas e até mesmo
furto de veículos e pertences deixados em seu interior.
Em mais uma tentativa de diminuir o número de
reclamações quanto ao serviço de “valet”, a Municipalidade editou a Instrução Normativa 6/12, que tem
por objetivo disciplinar a utilização de Cupom de Estacionamento pelos prestadores de serviços de guarda
e estacionamento de veículos. Pelo disposto no texto,
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tornou-se obrigatória a utilização de cupom de serviço de “valet” para todos os prestadores de serviço
que exerçam o referido serviço dentro do município,
desde 1º de julho de 2012.
Para retirar o talão contendo 20 (vinte) folhas, as
empresas prestadoras do serviço deverão se dirigir à
Prefeitura ou ao endereço eletrônico desta e fazer a
solicitação. No momento de retirada do talão, deverá
ser pago o Imposto Sobre Serviços (ISS), incidente sobre a prestação do serviço equivalente ao número de
cupons existente no talão. Ou seja, as empresas deverão antecipar o recolhimento do imposto.
Em caso de prestação do serviço sem o cupom,
serão aplicadas as penalidades previstas na Lei nº
13.763/04 contra o prestador do serviço e o estabelecimento que o contratou, além da possível instauração de inquérito criminal para apuração de crime
de sonegação fiscal e execução fiscal sobre o imposto
não recolhido.

ConClusão
A nova legislação, em que pese a argumentação da Municipalidade em contrário, não resolve todos os problemas
do setor, pois apenas aumenta o recolhimento do ISS devido pela prestação do serviço. A Instrução Normativa 6/12
possui diversos questionamentos jurídicos, sendo que algumas empresas do setor possuem liminares para a não
utilização do cupom de estacionamento.
Dessa forma, caso não pretenda ser responsabilizado pela má prestação do serviço ou pelo não pagamento
do ISS devido à Municipalidade, o panificador deve estar
atento e verificar a devida constituição da empresa da
prestadora de serviço que pretenda contratar. Em caso de
dúvida quanto a isso, o Departamento Jurídico do Sindipan/Aipan-SP está à disposição.
*Julio CeZar nabas ribeiro (OAB/SP 258.757) 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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incluído no programa “Sou Capaz” é uma “tecla”
que pode ajudar tanto os panificadores quanto os
jovens que buscam seu primeiro emprego.

PrOgrama
“sOu CaPaz”

I

dentificando a importância de caracterizar e compreender o capital humano na Indústria, a FIESP, por
meio de seu Departamento de Ação Regional (DEPAR), elaborou e deu início ao programa “Capital Humano”. No âmbito dessa iniciativa, foi criado o “Sou Capaz”,
para atender a uma real necessidade da indústria, que é
o cumprimento da lei de cotas para pessoas com deficiência (Lei nº 8213/91) e de aprendizes (Lei nº 10.097/00).
A legislação imputou às empresas com 100 (cem) ou
mais empregados, o dever de contratar reabilitados ou
pessoas com deficiência, habilitadas, no sistema de cotas, que variam de 2% a 5% do total do quadro de funcionários. E aos estabelecimentos de qualquer natureza,
com 07 (sete) ou mais empregados, o dever de contratar
aprendizes nas funções que demandam formação técnico-profissional, sob a cota de 5%, no mínimo, e 15%,
no máximo. Diante dessas exigências, as empresas vêm
encontrando alguns entraves para cumprir as Normas
Jurídicas, as quais estão gerando passivos jurídicos.
Assim, o “Sou Capaz” visa a buscar facilitadores para
o cumprimento das cotas pelas indústrias e, a efetiva e
eficiente inclusão das pessoas com deficiência e aprendizes no mercado de trabalho, buscando assim, a aplicação da equivalência de oportunidades.

proJeto aprendiZ
No caso das padarias, que na grande maioria dos casos
operam com um número menor do que 100 empregados,
o programa “Sou Capaz” dispõe do Projeto Aprendiz, que
tem como meta criar mecanismos para o cumprimento
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O “Sou Capaz” é parte do esforço da FIESP
no sentido de buscar equivalência de oportunidades para todos os cidadãos.
da Lei 10.097/00, por meio de ações articuladas com as
escolas SENAI, a fim de incentivar as micro, pequenas,
médias e grandes indústrias à adoção de políticas de
formação profissional de jovens entre 14 e 24 anos, no
sistema de aprendizagem industrial. Os objetivos, entre
outros, são a formação profissional permanente de capital humano para o setor produtivo industrial; a geração
do primeiro emprego aos jovens; e a evolução da taxa de
emprego de aprendiz no estado de São Paulo.
Para tanto, o projeto tem como estratégias, entre outras, a promoção de seminários com a temática “Aprendizagem Industrial”; a realização de fóruns de discussão
entre representantes do setor industrial com a entidade qualificadora (SENAI) para a readequação das grades
curriculares dos cursos de aprendizagem industrial em
cada região FIESP, a fim de atender as indústrias que necessitam, por força de lei, contratar aprendizes; e, ainda,
a criação de metodologias junto à entidade qualificadora – SENAI para o aumento da oferta e demanda para
aprendizes. Entre as metas do Projeto Aprendiz, está,
também, a criação do Banco Aprendiz em parceria com
o SENAI, para auxiliar as indústrias na contratação e,
consequentemente, o cumprimento da cota.
O “Sou Capaz” é parte do esforço da FIESP no sentido
de buscar equivalência de oportunidades para todos os
cidadãos, ampliando, cada vez mais, sua participação na
formação do capital humano no estado de São Paulo. Mais
informações sobre o programa podem ser obtidas no DEPAR, pelo telefone (11) 3549 4632, pelo e-mail depar@fiesp.
org.br, ou, ainda, no site www.fiesp.com.br/capitalhumano.
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sampapão theatriCal speCtaCle will be presented in
100 sChools
Drawing on the support of Rouanet Law, which ensures tax benefits for
companies that sponsor art and culture, SAMPAPÃO developed a script
for a play to help the authorities in combating piracy and clandestine bread.
The show, which earned the name “Bread and Joy” and sponsorship of
Souza Cruz, show, with lots of humor, opposite situations of production
of bread: on the one hand, bread produced by an unscrupulous and
grotesque “baker” of an illegal business, which uses clandestine energy
links, water and raw materials in the manufacture of dubious origin, and
another from a bakery that produces within the strictest rules of hygiene
and quality, with registered employees and paying all taxes in order to raise
awareness of these differences. The play will have its premiere at MASP –
Museu de Arte de São Paulo, Oct. 16, during the commemoration of the
World Day of Bread, will be presented at the Spring Festival of SAMPAPÃO,
the 21st of the same month, and within the diffusion of the project, will
also be staged in 100 elementary schools, located in 32 municipalities
of the Great São Paulo that are part of basic coverage SAMPAPÃO, until
November 23.
espeCtáCulo teatral de sampapão se presentará en
100 esCuelas
Basándose en el apoyo de la Ley Rouanet, que garantiza beneficios fiscales
para las empresas que patrocinan el arte y la cultura, el SAMPAPÃO ha
desenvuelto un guión para una obra de teatro para ayudar a las autoridades
en la lucha contra la piratería y el pan clandestino. El espectáculo, que se
ganó el nombre de “Pan y Alegría” y el patrocinio de Souza Cruz, muestra,
con grandes dosis de humor, situaciones opuestas de producción de pan:
por un lado, el pan elaborado por un inescrupuloso y grotesco “panadero”
de un negocio ilegal, que utiliza enlaces clandestinos de energía, agua y
materias primas en la fabricación de dudosa procedencia, y otra de una
panadería que produce dentro de las más estrictas normas de higiene y
calidad, con empleados registrados y con el pago de todos los impuestos
con el fin de dar a conocer estas diferencias. La obra se estrenará en el
MASP - Museu de Arte de São Paulo, em el 16 de octubre, durante la
conmemoración del Día Mundial del Pan, e se presentará también en el
Festival de Primavera de SAMPAPÃO, el 21 del mismo mês. Y dentro de
la difusión del proyecto, también se presentará en 100 escuelas primarias,
ubicadas en 32 municipios de la Gran São Paulo que forman la basis la
cobertura de SAMPAPÃO, hasta el 23 de noviembre.
world bread day will be Celebrated at masp
On October 16 all global entities representing the baking industry will be
celebrating the World Day of Bread, a coordinated action by UIB. In São
Paulo, a city that is part of the official script of the tribute, the festival will
once again be held by SAMPAPÃO, this time in the MASP, Museu de Arte
de São Paulo Assis Chateaubriand, located at Avenida Paulista, from 7AM
to 1PM. “We chose this location because we believe that there will have
a greater population influx and greater visibility in the press for the actions
planned for the day,” says Antero José Pereira, president of the entities. On
occasion, there will be the now traditional free distribution of 30 thousand
thousand French rolls, packed in a double bag disposable recycled paper,
containing also a brochure telling about the history of bread and some
trivia about food, to explain to the population the importance of bread in
daily diet.
día mundial del pan se Celebrará en masp
El 16 de octubre todas las entidades mundiales que representan a la
industria de la panificación celebran el Día Mundial del Pan, una acción
coordinada por la UIB. En São Paulo, una ciudad que forma parte del
guión oficial del homenaje, el festival se llevará a cabo una vez por
SAMPAPÃO, esta vez en el MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand, ubicado en la Avenida Paulista, de 07 a.m.-1 p.m..
«Elegimos este lugar porque creemos que tendrá una afluencia mayor
de población y mayor visibilidad en la prensa de las acciones previstas
para el día», dice José Antero Pereira, presidente de las entidades. En

la ocasión, tendrá lugar la ya tradicional distribución gratuita de 30 mil
mil rollos franceses, empacados en una bolsa desechable doble papel
reciclado, que contiene también un folleto diciendo acerca de la historia
del pan y algunas curiosidades acerca de la comida, para explicar a la
población la importancia de pan en la dieta diaria.
ten years oF a beautiFul and produCtive Career
SAMPAPÃO just made the launch of the book “10 Years IDPC” to celebrate
the ten years of activities of the Institute for Development of Bakery and
Confectionery (IDPC), a landmark emblematic not only for the institution
but also for the whole of the Brazilian baking and confectionery. The book
is divided into two parts. At first, brings an overview of the history of IDPC
since the birth of the idea, through their development and the beginning
of its activities, until the present day, outlining also plans and goals for the
future. During this period, 10 thousand students have participated in its
training courses, upgrading and recycling in various specialties, including
technical and management courses. In the second part, brings 50
formulations of bakery and 50 of confectionery recipes created especially
for the project by the Technical Team IDPC. The book “10 Years of IDPC”
has foreword by the Minister of Education, Aloizio Mercadante, and is
being distributed to all members of SAMPAPÃO, industry associations
throughout Brazil, government agencies and to the members of CIPAN
and UIB.
dieZ años de una Carrera hermosa y produCtiva
El SAMPAPÃO acaba de hacer el lanzamiento del libro “10 Años del IDPC”
para celebrar los diez años de actividades del Instituto para el Desarrollo de
Panadería y Confitería (IDPC), un hito emblemático no sólo para la institución,
sino también para el conjunto de la cocción brasileño y confitería. El libro
está dividido en dos partes. En primer lugar, aporta una visión general de la
historia del IDPC desde el nacimiento de la idea, a través de su desarrollo
y el inicio de sus actividades, hasta el día de hoy, destacando también los
planes y metas para el futuro. Durante este período, 10 mil estudiantes
han participado en sus cursos de formación, perfeccionamiento y reciclaje
en diferentes especialidades, incluyendo cursos técnicos y de gestión. En
la segunda parte, mostra 50 fórmulas de panadería y 50 recetas dulces
creadas especialmente para el proyecto por en Equipo Técnico de IDPC.
El libro “10 Años del IDPC” ha prólogo del Ministro de Educación, Aloizio
Mercadante, y está siendo distribuido a todos los miembros de SAMPAPÃO,
asociaciones de la industria en todo el Brasil, las agencias gubernamentales
y a los miembros de CIPAN y la UIB.
FoCus on the world Cup and on the olympiCs
Closes on November 27 the programming activities of Lecture Cycle
held by SAMPAPÃO for 2012. Throughout this year, dozens of speakers
brought differentiated and useful information on various topics of interest
to the community and the associated, that those answering the call, ha
participated in large numbers in all the meetings. At this time, the grid
schedule 2013 of Lecture Cycle is been defined by SAMPAPÃO. However,
we know that it will have a strong focus on activities and topics aimed at
preparing the baking and confectionery industry for major sporting events
that comes around in Brazil: World Cup 2014 and the 2016 Olympics.
Foco en la Copa del mundo y em los Juegos olímpicos
Cierran el 27 de noviembre las actividades de la programación del Ciclo
de Conferencias promovido por el SAMPAPÃO para 2012. A lo largo de
este año, decenas de personas han traído información diferenciada y
útil sobre diversos temas de interés para la comunidad de associados,
que respondieron a la convocatoria, participadondo en gran número en
todas las reuniones. En este momento, la rejilla de programación 2013
del ciclo de conferencias se ha definido por SAMPAPÃO. Sin embargo,
sabemos que tendrá un fuerte enfoque en actividades y temas orientados
a la preparación de la industria de panadería y confitería para los grandes
eventos deportivos que viene alrededor en Brasil: la Copa del Mundo
2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
Out/Nov 2012
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serviÇos
idPC – agenda de CursOs 2012
OUTUBRO

verifiCaÇÃO e
aCOmPanhamentO
de dOCumentOs fisCais

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

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

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

NOVEMBRO

StockFree

o panificador
precisa
acompanhar
com o contador
a emissão dos
documentos e o
registro junto ao
site da receita
federal do brasil.

As Entidades de Panificação de São Paulo - SAMPAPÃO vêm informar e
esclarecer seus associados sobre a obrigatoriedade da verificação e acompanhamento de documentos fiscais. Tendo em vista as recentes alterações na
legislação fiscal – em especial com a informatização de todo o sistema de emissão de documentos –, torna-se imperativo para o panificador acompanhar, por
meio da rede mundial de computadores, os documentos emitidos envolvendo
a sua empresa.
Toda a movimentação de documentos fiscais envolvendo a empresa interessada fica registrada na Receita Federal do Brasil e, a obrigação de acompanhar tal movimentação está a cargo do contador de confiança do panificador.
Porém, em razão do volume de movimentação de uma padaria, é necessário
que o panificador acompanhe juntamente com o contador a emissão dos documentos e o registro junto ao site da Receita Federal do Brasil, em especial da
emissão de notas fiscais eletrônicas pelos fornecedores, por meio da página:
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx. Para a consulta das notas
fiscais eletrônicas é necessário senha de acesso, sendo que esta geralmente
encontra-se em poder do contador.
Orientamos a todos os associados que verifiquem a veracidade da nota
fiscal eletrônica no momento de entrega das mercadorias em seu estabelecimento, bem como consulte as movimentações fiscais envolvendo o estabelecimento periodicamente. Para tanto basta solicitar a senha de acesso ao sistema
junto ao contador. Orientamos também o panificador a solicitar ao contador que
informe um endereço eletrônico do responsável pela padaria junto ao sistema da
Nota Fiscal Paulista, para que este tenha ciência das reclamações efetuadas por
consumidores que alegam o não envio dos créditos referentes ao consumo realizado, visando evitar futuras autuações por parte das autoridades competentes.

DEZEMBRO

idPC – nOvOs CursOs 2012
OUTUBRO
Produto Zero açúcar e Light para Padaria

Decoração de bolos (com bico)

15h às 18h

03/12 a 07/12

Pães Rústicos

14h30 às 18h

10/11 a 14/11

Casa de pães itaJuíbe ltda. - epp

estrada de taipas, 1.457

padaria e ConFeitaria saguairu ltda. rua dr. César Castiglioni JÚnior, 164
diaita ConCeito em alimentos

rua padre luCiano, 122

Casa de pães nova estoril ii ltda.

rua liestal, 242

padaria CopaCabana iii ltda.

estrada de m’boi mirim, 5.001

pães e doCes miraselva ltda. - me

av. parada pinto, 1.094

padaria e ConFeitaria duarte Costa ltda.
ClÓvis tadeu de olibeira JÚnior
nova onda - pães e doCes ltda.
pães e doCes Colosso ltda.
Fernando paiva Castro e aZevedo

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

goody - indÚstria e Com. ltda.

:::

rua Joaquim oliveira Freitas, 1.792

pães e doCes labatut ltda. - epp

paniFiCadora 130 ltda.

IP&C 784

rua itaJuíbe, 1.307

paulis-pão – Com. e ind. de alimentos

serviÇO:

:::

o

bem-vindOs nOvOs assOCiadOs dO samPaPÃO!

bianCa marCos lisboa ConFeitaria

42

8h30 às 12h30 01/10 a 15/10

DEZEMBRO

new Charme pães, piZZas e lanChes

rua niColau Campanela, 230
av. João paulo i, 1.715 - 1° andar
rua do orFanato, 934

av. deputado Cantídio sampaio, 3.450
rua agnaldo manuel dos santos, 65-a
rua das perobas, 192 - térreo
praça antonio FranCo velasCo, 130
rua rio grande, 392
rua Correia de melo, 119

Out/Nov 2012
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entrega
em todo o

brasil

com os

do mercado

Imagens meramente ilustrativas.

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

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

E você também pode comprar pelo Televendas: Capitais
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4003 7916 ou Demais Regiões 21 4003 7916
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Clube+:
o programa de vantagens
do varejista Souza Cruz
Grande variedade
de produtos e
serviços com
preços especiais
e condições
de pagamento
diferenciadas.

Para mais informações,
pergunte ao seu vendedor ou ligue para

0800-723-2221
(Interaction Center – Central de Relacionamento)
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A Souza Cruz
investe no crescimento
de seus parceiros
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