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Quente, Quente, Quente

Vendas de sorvetes devem bater
recordes neste Verão
aS noVaS PoderoSaS

feSta da PrimaVera

Gourmet

mulheres da nova classe C
turbinam o consumo
no brasil

a cobertura do grande
encontro da família
panificadora no Ceripan

receitas de Verão
especialmente criadas pelo
idPC para a sua padaria
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editorial

Tempo de renovar esperanças
e de planejar o fuTuro
Se 2012 não foi perfeito, 2013 pode ser melhor. Basta trabalharmos juntos para abrirmos as
portas para as grandes conquistas.

n

o momento em que as luzes
de 2012 se apagam e as de
2013 estão prestes a se acender, um sentimento de dever cumprido invade os nossos corações. O ano
que se encerra descreveu uma curva
atípica. Tivemos um primeiro semestre razoável, marcado pelo dólar baixo
e pela ausência de aumentos significativos nas matérias-primas da panificação. O mesmo, infelizmente, não
pode ser dito do segundo semestre,
quando a dinâmica dos custos desses insumos gerou instabilidade nos
preços dos itens de fabricação própria
nas padarias, inibindo o consumo.
Saindo do plano geral e mergulhando no âmbito do SAMPAPÃO, estamos
muito felizes com o cômputo das ações
que conseguimos realizar em conjunto
com nossos associados ao longo desse
período. Além do sucesso das festas
que promovemos – o Jantar do Panificador, em julho, e a da Primavera, agora
pouco em outubro –, 2012 nos brindou
com novos e expressivos recordes de
visitação e de criação de negócios durante a FIPAN, a maior e melhor feira
de panificação e confeitaria da América
Latina, que, ano a ano, ganha também
maior projeção internacional.
Na esfera da luta contra a carência
de mão de obra, que ainda é um dos
problemas mais graves do nosso setor,
tivemos a chance de promover a educação continuada por meio dos cursos
de formação e de atualização profissional do IDPC, realizados tanto em
nossa sede física, quanto nas periferias
da base de atuação das entidades, por
meio da Escola Móvel do SAMPAPÃO,
que as percorreu em todas as direções.
Na parte da comunicação e do

marketing, logramos criar excelentes
janelas de oportunidade para a difusão do nosso setor entre os mais diversos públicos. Ao lado do trabalho
contínuo de relacionamento com a
Imprensa, um bom exemplo disso foi
a publicação do livro contando a história dos dez primeiros anos do IDPC,
recheado de informações úteis sobre
a escola, não só para os panificadores
associados, como também para todos
aqueles que amam a boa gastronomia,
explicitada sob a forma de mais de 100
receitas desenvolvidas especialmente
para a obra pela equipe do Instituto.
Este ano, tivemos ainda a oportunidade de realizar a comemoração do
Dia Mundial do Pão em um novo local,
o vão do Museu de Arte de São Paulo,
o MASP, na Av. Paulista, o que multiplicou exponencialmente a visibilidade
da iniciativa, não só entre o público
passante, com também na mídia.
Por meio de um approach diferenciado, conseguimos dar, de maneira
muito criativa, mais um golpe decisivo
na comercialização do pão clandestino, por meio da apresentação de uma
peça de teatro aos alunos de mais de
100 escolas públicas da Grande São
Paulo, criada para engajá-los, junto
com seus pais, na luta contra os produtos piratas de panificação, que tantos prejuízos causam ao nosso setor,
constituindo-se ainda, como se não
bastasse, num dos mais relevantes vetores de transmissão de doenças entre
as populações urbanas na atualidade.
E em termos de futuro? Bem, 2013
nos espera com uma pauta de tarefas
não menos importantes. Alinhada
com a continuidade das lutas em prol
da capacitação profissional e contra

a clandestinidade, outra batalha que
ganha cores mais fortes é aquela pela
continuidade da desoneração do PIS/
Cofins para o pão francês, o trigo e
a farinha. Estamos trabalhando em
Brasília para renová-la por mais um
ano, a fim de não gerar prejuízos para
a população e necessidade de repasse
de custos para o consumidor.
Já na seara dos grandes eventos,
estamos trabalhando para que a FIPAN 2013, em julho, supere os excelentes números conquistados este
ano, bem como para que a primeira
edição da FIPAN SUL nos dias 30 e 31
de outubro e 1º de novembro do ano
que vem, em Porto Alegre, seja também um sucesso. E temos certeza de
que vai ser, porque os resultados da
venda de espaços para a mostra vêm
sendo surpreendentes.
Bem, neste momento tão especial, as Diretorias do SAMPAPÃO desejam Boas Festas a todos os panificadores e às suas famílias, e um Ano
Novo repleto de paz, alegrias, saúde e
prosperidade. E, é claro, de grandes e
novas conquistas. E, para isso, vamos
manter nossa união e continuar trabalhando juntos e cada vez mais próximos. Sempre.
Um grande abraço e até 2013!
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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pão reCebe uma super homenagem no masp
Cláudio Lira e Alexandre Henriques

trabalho de equipe e apoio dos associados do SamPaPão garantiram o sucesso da comemoração em endereço novo.

Este ano, para comemorar o Dia Mundial do Pão e o Dia Mundial da Alimentação, o SAMPAPÃO organizou um grande evento no vão livre do MASP, Museu de Arte de São Paulo Assis
Chateaubriand, com a distribuição de mais de 60 mil pãezinhos
franceses às pessoas que passavam pela Av. Paulista, acondicionados em duplas num saquinho descartável de papel reciclável, contendo, também, um folder contando um pouco da
história do pão e algumas curiosidades sobre o alimento, numa
ação que alcançou muita repercussão na mídia. “Um total de
100 padarias associadas às entidades participaram do evento,
que também contou com a entrega de mais 70 mil unidades
de pães franceses aos habitantes de comunidades carentes de
São Paulo”, registra Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO. Na ocasião também foi feita a apresentação da peça
teatral “Pão e Alegria”, criada para engajar a população na luta
contra o pão clandestino.
O objetivo da comemoração deste ano foi trazer a distribuição
dos pães para um ambiente diferenciado. E a opção da mudan-

ça do “endereço” da ação da Praça da Sé para a Av. Paulista visou, justamente, a atingir um público com poder aquisitivo
mais alto, com potencial de consumo maior, trazendo para essas pessoas informações nutricionais sobre o pão, a fim de que
elas incluam mais e mais o alimento em suas refeições, e não
apenas no café da manhã, que já é algo bastante característico.
“A distribuição de pães e toda a dinâmica da comemoração do
Dia Mundial do Pão contou, mais uma vez com a participação
de toda a equipe do SAMPAPÃO, bem como do Comitê Feminino das entidades, união esta que foi decisiva para o sucesso do
evento”, pontua Antero Pereira. A comemoração do Dia Mundial
do Pão e do Dia Mundial da Alimentação foi prestigiada pela presença de várias personalidades e autoridades, como foi o caso
de Tito de Oliveira, secretário adjunto da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Semdet), de Chiquinho Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São Paulo,
do vereador reeleito para a Câmara Municipal de São Paulo Toninho Paiva e, ainda, do deputado federal Arnaldo Faria de Sá.

sampapão presenTe na Comemoração do ano brasil porTugal
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desenvolveu uma campanha para estimular a comparação entre a gastronomia das duas culturas. Serão quatro cartazes que vão ser entregues aos associados para exporem nas panificadoras, além da disponibilização, no site da entidade, da arte do saquinho
de pão com o logo de comemoração Brasil Portugal
Agora. “Dessa forma, cada associado, poderá fazer a
quantidade e o tamanho necessário e aplicar o
a arte do saquinho
logo da panificadora. Isso, certamente vai estide pão com o logo de
mular a criatividade comparativa, engrandecer a
comemoração brasil
comunidade portuguesa de panificadores e seus Portugal agora já está
descendentes”, afirma Antero José Pereira, presi- disponível no site do
dente do SAMPAPÃO.
SamPaPão.

Divulgação

Exposições, shows, livros e dezenas de outros eventos previstos
até junho do próximo ano pretendem aproximar ainda mais Brasil
e Portugal, duas nações unidas pelo passado e com muita semelhança cultural. O Ano Brasil Portugal Agora tem o objetivo de
promover encontros que estimulem a criatividade e a diversidade
do pensamento, das manifestações artísticas e culturais dos dois
países, além de intensificar o intercâmbio científico e tecnológico
e estreitar as relações econômicas entre as duas nações. “Este é
o ano, este é o momento de levantar mais uma ponte entre dois
países que têm entre si, e a uni-los, um mar sem fim de afetos,
de palavras, de entendimentos. É lá que está a nossa história.
Aqui, está também o nosso futuro”, afirma Miguel Horta e Costa,
comissário-geral do Ano de Portugal no Brasil. E o SAMPAPÃO

Dez/Jan 2013

06/12/12 15:35

Painel de notícias

sampapão parTiCipa do 6º maKro exTravaganza
das as atividades, ainda recebeu folders com informações sobre
os cursos e contatos do IDPC. “Foi uma excelente oportunidade
para divulgarmos a escola e para as pessoas conhecerem mais
as atividades dela e do SAMPAPÃO”, comemora Celina.
Cláudio Lira

De 23 a 25 de outubro, o Makro Atacadista promoveu, no Transamérica Expo Center, em São Paulo, a 6ª edição do Makro Extravaganza, evento gratuito voltado para capacitação de clientes
profissionais. A iniciativa marca a comemoração dos 40 anos de
atuação do Makro no Brasil. Com foco em clientes do setor de
foodservice e pequenos e médios varejistas, o Makro Extravaganza apresentou conteúdos gratuitos de gestão e capacitação
ministrados por entidades do setor e profissionais renomados
da Indústria. Na edição deste ano, o evento contou com área de
exposição de 6.000 m² e estandes de mais de 80 fornecedores.
Os visitantes tiveram acesso a três auditórios e três cozinhas
experimentais, nos quais foram ministrados cursos, palestras
e workshops sobre diversos temas relevantes para o negócio,
entre outras atrações.
E o SAMPAPÃO marcou presença em grande estilo no evento,
fazendo demonstração de produtos e a divulgação dos serviços das entidades, entre eles os cursos oferecidos pelo IDPC.
“Durante o evento, apresentamos três aulas-show para plateias
variando entre 33 e 95 pessoas: uma sobre macarons, outra
sobre cupcakes e outra, ainda, sobre focaccia de chia”, explica
Celina Nakashima, coordenadora técnica do IDPC, que integrou
a equipe do Instituto no evento, ao lado da nutricionista Alessandra Pagiato Loureiro, e dos técnicos Fabiano Duarte e Ricardo
Aranda. O público, que se mostrou bastante interessado em to-

aulas-show do idPC atraíram um grande número de participantes. na
foto maior, parte da equipe do instituto no evento: da esq. para a dir.,
fabiano, Celina e ricardo.

abiTrigo promove Congresso inTernaCional do Trigo
Abitrigo

Divulgação

De 21 a 23 de outubro, o presidente do SAMPAPÃO, Antero
José Pereira, esteve presente à realização do XIX Congresso
Internacional do Trigo, promovido pela Abitrigo em Florianópolis. Um dos principais eventos da cadeia do trigo no Brasil,
o evento reuniu cerca de 500 participantes, de vários países,
entre produtores de trigo, dirigentes de moinhos, da panificação, das indústrias dos derivados, representantes do governo
e de entidades ligadas ao agronegócio. Em paralelo ao evento,
aconteceu também a Feira de Negócios, na qual foram apresentados novos produtos e tecnologias para moagem, produção
de farinhas, misturas, embalagens e distribuição do trigo. Como
resultado das discussões realizadas no encontro, ficou claro que
os problemas da cadeia do trigo pedem maior integração entre
produtores e moinhos. “Essa integração começa a ocorrer, e o
produtor recebe mais por trigo de melhor qualidade”, sustenta o presidente da Abitrigo, Sérgio Amaral. Ele afirma que os
produtores que apostarem em qualidade, mesmo com menor
produção, terão garantia de compra das indústrias. Para o chefe da Embrapa Trigo, Sérgio Dotto, essa mudança vai ocorrer,
mas não será imediata. “Podemos produzir no Brasil um trigo
de alta qualidade, em todos os níveis desejados”, confia. No
âmbito das panificadoras o comércio costuma corrigir o preço
uma vez por ano, na época da entressafra, quando o preço do
trigo é mais alto. Contudo, registrou-se no congresso que, este
ano, algumas panificadoras cogitam fazer um segundo reajuste,
para repassar a elevação no preço da farinha.
Aproveitando a ocasião, Antero José Pereira se reuniu em
Florianópolis com Sérgio Amaral, Luís Martins, presidente do

evento reuniu cerca de 500 participantes em torno da discussão dos
gargalos e oportunidades da cadeia do trigo.

Conselho Deliberativo da Abitrigo, e com o deputado federal
Arnaldo Faria de Sá para discutir estratégias para a campanha em prol da prorrogação da isenção do PIS/Cofins sobre
a cadeia do trigo e, na sequência, viajou para Porto Alegre,
para visitar o Centro de Eventos da Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul (FIERGS), onde será realizada a FIPAN
SUL, nos dias 30 e 31 de outubro e 1º de novembro do ano
que vem, e se encontrar com Arildo Bennech Oliveira, presidente do Sindipan-RS, para solicitar apoio institucional das
entidades daquele estado para a feira.
Dez/Jan 2013
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Painel de notícias

idpC forma mais uma Turma do gepad
tão, quanto mais qualificação tivermos no setor, melhor”, pontua
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
Alexandre Henriques

Uma comemoração bastante animada marcou a entrega dos certificados aos 14 formandos do curso de Formação e Capacitação
de Gerente de Padarias e Confeitarias (GEPAD), realizada no dia
9 de outubro no auditório da sede do SAMPAPÃO. O treinamento, que é promovido pelo IDPC, foi idealizado para desenvolver e
qualificar profissionais nas competências de percepção gerencial
do negócio, exigidas e valorizadas pelo mercado de trabalho, em
qualquer segmento alimentício, por meio de uma série de exercícios e atividades que abordam os objetivos básicos da função
e possibilitam uma compreensão dos processos existentes e as
suas diversas vertentes, a fim de dominar suas técnicas. Entre
outras coisas, essa expertise permite, também, aos participantes
diagnosticar problemas, bem como tomar decisões que o levem
à suas soluções, sempre com muita criatividade e foco na busca
de novas oportunidades. “Esse curso é muito importante, porque, com um consumidor cada vez mais exigente, uma padaria
só tem condições de progredir com mão de obra qualificada. En-

Promovido pelo idPC, o treinamento desenvolve e qualifica profissionais
nas competências de percepção gerencial do negócio.

WorldsKills 2015 pode ConTar Com a CaTegoria “padeiros”
dizagem Comercial (Senac). No concurso, os
jovens são desafiados a executar tarefas do
dia a dia das empresas, dentro de prazos e
padrões internacionais de qualidade. Vencem aqueles que alcançarem as melhores
notas nos quatro dias de prova. Com o bom
desempenho dos competidores, a Olimpíada
do Conhecimento é hoje uma vitrine da qualidade da educação profissional patrocinada
pela indústria brasileira. Os vencedores dela
representam o Brasil no WorldSkills, torneio mundial de competência profissional, promovido pela WorldSkills International,
organização formada por instituições de Educação profissional
de todos os continentes – atualmente, há 64 países membros.
WorldSkills International

A Diretoria do SAMPAPÃO se reuniu em
novembro com José Leitão, coordenador
da Olimpíada do Conhecimento do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai),
para estudar a possível inclusão da categoria “Padeiros” nessa competição em 2014,
cujos vencedores serão credenciados a participar do 43º WorldSkills, concurso internacional de ensino técnico e profissional, que
deverá ser realizado em São Paulo, em 2015.
A Olimpíada do Conhecimento é a maior competição de educação profissional das Américas. O torneio, promovido pelo Senai
a cada dois anos, reúne estudantes de cursos técnicos e de
formação profissional do Senai e do Serviço Nacional de Apren-

semenTe da Terra inaugura sede própria em joinville
Fabíola Bernardes

No dia 20 de novembro, o presidente do SAMPAPÃO, Antero
pães e bolos tradicionais, muitas delas trazidas dos livros de reJosé Pereira, esteve presente à inauguração da sede própria
ceitas de família. Segundo Rose, como é carinhosamente chada Panificadora e Confeitaria Semente da
mada pelos amigos e clientes, a nova sede
Terra, no bairro do Iririú, em Joinville. Ele
irá oferecer mais conforto às pessoas que
e um grande número de convidados fofrequentam a Semente da Terra. Mas, é claram recepcionados de forma hospitaleira
ro, não é só isso: “Vamos continuar a rese simpática pela diretora e ex-presidente
gatar os sabores que lembram a infância,
do Sindipan Joinville, Roseli Steiner Hang,
a casa da vovó ou da mamãe. Queremos
seu marido Bernardo e os filhos do casal,
que nosso cliente volte na memória através
Bia e Cristiano, proprietários da nova casa,
do sabor. E fazemos isso colocando muito
que, juntos comemoravam mais essa jusamor nas nossas receitas”, revela com um
ta conquista, depois de anos dedicados
grande sorriso. Entre elas, uma das mais
ao fortalecimento do setor da panificação rose, na nova Semente da terra: “Vamos
saborosas e pedidas pelos clientes é a do
da cidade e levando sabor à mesa da dos continuar a resgatar os sabores que lembram Bolo de Aipim com Coco, com todos os injoinvilenses, como é o caso das receitas de a infância, a casa da vovó ou da mamãe.”
gredientes ralados na hora.
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novidades

arCólor inova Com misTura para CupCaKes

Arcolor

Os cupcakes estão em alta. Os pequenos bolinhos viraram mania nacional. Para facilitar o trabalho
de confeiteiros e padeiros, a Arcólor criou a primeira MISTURA ESPECÍFICA PARA A CONFECÇÃO
DE CUPCAKES, nos sabores neutro e chocolate. As misturas chegam ao mercado em embalagens
com 1kg, são fáceis de preparar e possuem alto rendimento. Por serem feitas exclusivamente para
cupcakes, apresentam alta performance, maior retenção de umidade e garantem um bolinho extra
macio e muito cremoso. O lançamento confirma o pioneirismo da marca no Brasil, que foi a primeira
a trazer para o Brasil as massas prontas de açúcar e hoje é a maior fabricante de pasta americana da
América Latina, sendo a única no mundo a oferecer o produto em 14 cores e oito sabores diferentes.
SAC: 0800 7090788. Site: www.arcolor.com.br

A Harald tem novidades para quem trabalha com a produção de chocolates, doces e sobremesas. A
marca ampliou a tradicional linha Harald Melken com novos produtos que garantem a qualidade do
mais puro chocolate. São duas opções irresistíveis que possuem ótimo rendimento e fácil derretimento.
O CREME GANACHE, nos sabores Chocolate ao Leite, Chocolate Branco e Chocolate Meio Amargo,
tem sabor exclusivo e consistência ideal para uso. O produto está disponível em embalagens com
1kg ou 4kg. Outra opção da linha são as GOTAS DE CHOCOLATE MEIO AMARGO, em embalagem
com 1kg. A novidade é ideal para proporcionar brilho e qualidade aos trabalhos do transformador de
chocolate. “A reformulação dessa extensão de linha tem como objetivo oferecer maior praticidade
e soluções completas de produtos para os clientes Harald. Esse é o nosso papel”, afirma Jacob
Cremasco, diretor comercial da Harald. SAC: (11) 4156-9003. Site: www.harald.com.br

ba
Piracanju

Harald

linha harald melKen ganha exTensão

piraCanjuba invesTe em sua linha de queijos
A Piracanjuba traz para o mercado mais uma nova tendência mundial de embalagem.
A partir de agora, os QUEIJOS MUSSARELA, PRATO E MINAS PADRÃO, também
poderão ser encontrados em embalagens na medida certa, com 200g e “Abre Fácil”,
que dispensa o uso de facas ou tesouras na hora de abrir. Além disso, para o uso
diário, pequenas porções são ainda mais adequadas, pois se evita o desperdício. Outra
novidade da empresa é o novo REQUEIJÃO CREMOSO, com amido e 1,8kg, fabricado
com a tradicional qualidade da marca na medida certa para o mercado de food service.
Um atrativo à parte é a embalagem: o produto vem acondicionado em bisnagas
plásticas maleáveis. “A ideia foi desenvolver um produto personalizado que mantivesse
a qualidade Piracanjuba, agregando a praticidade e a agilidade tão almejada pelos chefs
de cozinha e outros operadores do food service”, conta Lisiane Guimarães, gerente de
Marketing da Piracanjuba. SAC: 0800 7221718. Site: www.piracanjuba.com.br

ChoColaTe premium porTuguÊs é a novidade
da gourmand
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Gourmand

Uma das mais prestigiadas marcas de chocolate do mundo, a
portuguesa JUBILEU, agora também é importada e distribuída no
Brasil pela Gourmand Alimentos. Entre as requintadas e saborosas
guloseimas, destaque para os bombons sortidos e as barras e
mini-barras nos sabores chocolate ao leite, amêndoas, amêndoas
com avelã e passas, extra noir e nougat crocante. As embalagens
também acompanham a sofisticação dos produtos, inclusive
disponíveis em latas e caixas estilizadas. SAC: (11) 3842-5050. Site:
www.gourmand.com.br
Dez/Jan 2013
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deliCiosas e muiTo fáCeis de se fazer

Aurora

Importada pela Aurora Fine Brands, a marca de MISTURAS PARA BOLOS KRUSTEAZ
desembarca no País. A história da Krusteaz começou em 1932 quando mulheres de um clube
de bridge em Seatle, Estados Unidos, resolveram criar uma massa de torta fácil de fazer. Desde
então, Krusteaz (uma combinação em inglês da sonoridade das palavras “crust”, crosta, e “ease”,
fácil), tornou-se a marca líder de vendas na categoria em seu país de origem. Para o Brasil a
Aurora Fine Brands está trazendo seis diferentes tipos de misturas prontas: Krusteaz Buttermilk
Pancake Mix – a panqueca mais popular dos Estados Unidos; Krusteaz Banana Nuit Muffin
Mix – mistura para muffin de banana com nozes e semente de linhaça; Fat Free Wild Blueberry
Muffin Mix – mistura livre de gordura para muffin com mirtilos inteiros; Fat Free Cranberry Orange
Muffin Mix – mistura livre de gordura para muffin de cranberry com lascas de casca de laranja;
Chocolate Chunk Cookie Mix – mistura para preparo de cookies de baunilha com pedaços de
chocolate; e Oatmeal Rising Cookie Mix – mistura para preparo de cookies de aveia com passas
da Califórnia. SAC: (11) 3623-2280. Site: www.aurora.com.br

a esColha esTá em suas mãos

Perfetti Van Melle

Sempre atenta às preferências dos consumidores, a marca Mentos uniu os sabores tutti-frutti e
menta em um lançamento conjunto nas linhas goma de mascar e balas. O conceito do produto
UP2U, tanto em bala quanto em goma, é dar ao consumidor a oportunidade de escolha. Por
isso, oferece na mesma embalagem duas opções de sabor: de um lado menta e do outro tuttifrutti. O nome do novo produto foi inspirado na gíria americana “UP2U”, que significa “Você
Decide”. A novidade foi feita sob medida para os fãs, que poderão escolher entre esses dois
diferentes sabores na embalagem stick, no caso das balas (tradicional formato de Mentos com
14 balas), e na embalagem wallet, no caso das gomas sem açúcar (uma espécie de carteira que
proporciona abertura e que contém 14 gomas). SAC: 08000 551412. Site: www.mentos.com.br

saudáveis e Com baixas Calorias
Danubio

A Danubio lança três novas opções de sabores em sua linha de sobremesas, ideais para quem busca
uma alternativa leve e saborosa para qualquer momento do dia. A primeira, na categoria “Creamcake”
é o GUARANÁ COM LARANJA, composto por uma base de creme aerado com cobertura com
pedaços da fruta in natura, que proporciona textura e sabor surpreendentes com a energia do guaraná.
Disponível em embalagens com 180g (2 potes com 90g cada). Já o time de “Sobremesas Aeradas
Light” da Danubio – elaboradas para quem busca alimentos saudáveis com baixas calorias, e que
representam a única alternativa de bicamada no mercado com uma base de queijo aerado sem sal
em sua composição – foi enriquecido com a chegada, com a sofisticada combinação da PERA AO
CHAMPANHE e todo o sabor da consagrada sobremesa TORTA DE LIMÃO. Disponíveis em embalagens
com 130g – 2 potes com 65g cada. SAC: 0800 7246433. Site: www.danubio.com.br

ideais para o lanChe esColar
Wickbold

A Wickbold coloca no mercado a MINI BISNAGUINHA SCOOBY-DOO!
e o TICKROC, com formatos exclusivos, são ideias para a criançada levar
no lanche da escola. A Mini Bisnaguinha Scooby-Doo! é uma alternativa
saudável, pois é enriquecida com ferro e livre de gordura trans. Macia,
leve e suavemente adocicada, é saborosa e fica ainda mais gostosa
com recheios doces ou salgados. Sua embalagem colorida e divertida
apresenta os carismáticos personagens Scooby e Salsicha, compondo
um layout descontraído que agrada todas as idades. Por sua vez, o Tickroc é um salgadinho integral assado e não frito, pouco calórico e
rico em fibras. Leve e crocante, em formato de palito, é comercializado em embalagens individuais com 27g, (com seis palitos), nas versões
Castanha do Pará e Quinoa, Queijo e Gergelim, que agradam a todos os gostos. SAC: 0800 011 1938. Site: www.wickbold.com.br
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novos sabores, em novas embalagens

Nissin-Ajinomoto

Cup Noodles – o macarrão instantâneo em copo da Nissin-Ajinomoto, que pode ser
consumido em diversas ocasiões – ganha, agora, mais três novos sabores: CAMARÃO,
QUEIJO E LEGUMES. Versátil e prático, o produto é ideal para aquelas horas em que
bate uma vontade de comer algo rápido e saboroso. Além do relançamento dos sabores,
a empresa também tem mais uma novidade para Cup Noodles: novas embalagens, tanto
o copo quanto a tampa. “As embalagens ganharam um novo visual, com ilustrações de
momentos. Elas foram redesenhadas para ficarem mais adequadas ao gosto do consumidor
e, assim, potencializar a relação racional e emocional dos jovens com o produto e a marca.
Os novos layouts reforçam o posicionamento ‘Tamo junto!’, gerando simpatia e proximidade
com o consumidor final”, destaca Toru Okazaki, gerente geral de Marketing da empresa.
SAC: 0800 7276020. Site: www.cupnoodles.com.br

Conheça o exClusivo néCTar de pera sufresh

WOW! Nutrition

A marca Sufresh, da WOW! Nutrition, é uma das mais tradicionais e mais lembradas pelo consumidor quando o
assunto é suco de frutas. São vários sabores de sucos e néctares naturais que reúnem todo o sabor das frutas
selecionadas dos melhores pomares sempre levando nutrição e saudabilidade ao consumidor. Além de oferecer ao
consumidor sabores clássicos como laranja, uva, goiaba, entre outros, a Sufresh passa, agora, também a disponibilizar
com exclusividade no mercado brasileiro o NÉCTAR DE PERA SUFRESH. A fruta é rica em sais minerais como sódio,
potássio, ferro, magnésio e cálcio e vitaminas A, C e complexo B. A pera também é rica em fibras, o que contribui para
o bom funcionamento do intestino. O produto é uma bebida refrescante e com apenas 84 kcal por copo (200ml). O
produto é ideal para ser consumido a qualquer momento e por toda a família e está disponível em embalagem com
1 litro. SAC: 0800 7726566. Site: www.wownutrition.com.br

uma boa ideia, de Cara nova

Cia. Müller

A Companhia Müller de Bebidas iniciou, em Pirassununga (SP), a produção da CACHAÇA
51 com 965ml, com novo rótulo. A mudança de layout tem como objetivo modernizar
a atual apresentação e trazer um maior refinamento à embalagem. Já o produto não
sofrerá nenhuma alteração e continuará com o mesmo sabor. Toda a linha de 51 também
será alterada gradualmente nas próximas produções, incluindo a lata de 350ml e de
473ml, a garrafa com 500ml, a sacada com 200ml e a miniatura com 50ml, bem como
as respectivas caixas de embarque. Em novembro o produto já irá começar a chegar aos
bares e supermercados de todo o Brasil. A moldura dourada ficou mais nobre e elegante,
o corte do rótulo agora é reto, foi aplicado contorno preto para evidenciar a logomarca
51, e por fim, o tradicional barril ficou mais elegante e moderno. SAC: 0800.015.5151.
Site: www.cachaca51.com

a exóTiCa plum deW Chega ao brasil

Plum Dew

A Suntory, uma das maiores empresas de bebidas do Japão, marca sua chegada
ao Brasil trazendo parte de sua linha de produtos premium: licores, uísques,
shochus (destilado). A estreia acontece com o PLUM DEW, uma bebida licorosa
tradicionalmente japonesa que foi adaptado ao paladar dos ocidentais. A Suntory
utilizou os sabores cítricos e doces da ameixa japonesa (ume) para produzir um
produto leve e refrescante. Com 14% de teor alcoólico, o Plum Dew vai ser vendido
em garrafas com 500ml. Ele pode ser consumido puro, com gelo ou como base
para diferentes tipos de coquetéis. O público-alvo são as mulheres, principalmente
jovens. “Nos últimos anos, o mercado brasileiro está mostrando sinais de recuperação
e força. Por isso, decidimos aumentar nossa presença aqui”, afirma Fumio Sakurai,
presidente da Suntory-México, responsável pela operação brasileira, em parceria com
a importadora Tradbras. SAC: (11) 3229-6455. Site: www.tradbras.com.br
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esPecial/verão

pode vir quenTe,
que eu já esTou gelando
Verão com temperaturas acima da média
dos últimos anos promete turbinar as
vendas de sorvetes nas padarias.

n

em precisa ter bola de cristal para ter a resposta:
o próximo Verão vai ser quente à beça. De acordo com o meteorologista Alexandre Nascimento, da Climatempo, no Verão de 2012/2013, a tendência
é de uma estação bem mais quente e mais úmida que a
da temporada passada, com temperaturas altas sendo
registradas nas cidades brasileiras: algo em torno de 2ºC
a 3ºC acima do normal, o que quer dizer que ele será, na
média, até 5ºC mais quente do que o do ano passado. Em
outras palavras, prepare-se para mais calor que o normal no Verão, para uma estação muito mais quente do
que a do ano passado. E, segundo Alexandre, em fevereiro e março, o calor será demais, pois deve chover menos.
“Serão os meses mais quentes deste Verão”, sentencia o
meteorologista.
Bem, a julgar pelo volume de lançamentos em sorvetes que a indústria vem colocando no mercado ao longo
dos últimos meses, algum “passarinho” já havia contado
a história acima para as equipes de vendas desses fornecedores. Se não foi assim, estas foram extremamente
felizes em seus prognósticos para a estação que começa
no próximo dia 21 de dezembro de 2012.
Na realidade, essa aposta foi até bastante fácil, uma
vez que o excelente desempenho dos sorvetes na estação mais quente do ano é mais do que notório. Em média, 70% das vendas de sorvetes no Brasil se concentram
entre os meses de setembro e março, de acordo com a
Associação Brasileira da Indústria de Sorvetes (Abis). Já
no final de 2011, quando esses dados – os mais recentes
disponíveis – foram levantados pela entidade, os brasileiros consumiam, em média, 6 litros de sorvete ao ano.
No acumulado dos 12 meses do mesmo ano, foram consumidos nada menos do que 1,167 bilhão de litros do
produto. E a expectativa do mercado é que esses números cresçam algo em torno de 30% em 2012, e uma cifra
idêntica em 2013.

neymar, em campanha do tablito: tom de humor, trazendo o jogador
vestido com fantasias e em situações inusitadas.

até tu, neymar Jr.?
Em todo o Brasil, os ventos têm soprado em favor do mercado de sorvetes, que vivencia um crescimento inédito
alavancado por dois fenômenos: as fortes ondas de calor
em locais que antes tinham temperaturas mais amenas,
e também o fortalecimento da economia brasileira, que
impulsionou o consumo generalizado das classes mais
populares, principalmente entre as crianças e jovens.
Para deixar o Verão da criançada ainda mais divertido, a Kibon traz para o mercado o novo Max Acidix, picolé sabor uva com cobertura azedinha. O leãozinho que
já é sucesso no seriado da Nickelodeon, agora estampa
suas aventuras nas embalagens do sorvete. Novidade da
marca na geladeira também é o lançamento Cornetto
Devils & Angels. O sorvete sabor Amêndoas e Chocolate
possui uma cobertura em forma de corações e prome-
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kvdl

invadindo a geladeira das
padarias: a indústria está
colocando à disposição do
mercado uma infinidade
de lançamentos.

Fotos: Divulgação

te fazer a cabeça dos consumidores neste Verão. Com o
conceito “Um dia sem prazer, é um dia perdido”, a linha
de picolés premium Magnum, também da Unilever, foi
totalmente reformulada para a nova estação e traz, entre outras coisas, a volta dos sabores Amêndoas e Dark,
com novos ingredientes. Para compartilhar felicidade
com seus consumidores durante a estação mais quente
do ano, a Kibon também apresenta, dentro de sua linha
take-home, os novos sabores Doce de Leite, Napolitano
Especial e Chicabon & Chicabon Branco em edição especial e limitada para o Verão, em potes de 2 litros.
Já para alavancar ainda mais a comercialização de
seu picolé mais vendido, o Tablito, a Kibon convidou ninguém menos do que o jogador Neymar Jr. para estrelar a
nova campanha do sorvete na internet, mirada no público jovem. Criados pela F.biz, os comerciais estão sendo
veiculados em tom de humor, trazendo o jogador vestido com fantasias e em situações inusitadas. Interativo e
com o lema “O incrível 3,50”, os filmes trabalham o preço campeão do picolé e o que é possível fazer com esse
valor. E, mais, os consumidores poderão escolher entre
cinco finais diferentes para terminar a história. “Pensando no estilo do Neymar, de ousadia e alegria, criamos
uma campanha que tem tudo para ser um grande sucesso. Afinal, pela primeira vez, uma marca vai trabalhar a
imagem do jogador de uma forma totalmente diferente
e inesperada: usando e abusando da irreverência e alegria tão presentes na sua personalidade», afirma Isabel
Masagão, gerente de Marketing da Kibon. Além da campanha, Neymar também está presente em diversos pontos de venda em todo o Brasil em forma de gigantografia,
com uma das fantasias do comercial.
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Frutas e saÚde
O Verão é ideal para as pessoas frequentarem as praias
ou descansarem no campo e, para garantir mais energia nesse período, nada melhor que um sorvete. Além de
conter proteínas, vitaminas, cálcio, fósforo e minerais,
o produto é uma ótima forma de se refrescar. Pensando
nisso, a Sorvetes Jundiá, terceira maior empresa do segmento, com um enorme portfólio de produtos, aposta
especialmente na tendência dos sabores de frutas para
os panificadores turbinarem suas vendas. Além do clássico Jund Milk Morango, do Jund Fruty Abacaxi, com polpa de fruta, e do Max Torta de Limão, conhecido como
uma “sobremesa completa no palito”, a empresa introduz no mercado o picolé Banana com Chocolate. A novidade faz parte da Linha Bombom, que segue a premissa
de oferecer um sabor único e com textura incomparável,
sendo produzido para tornar qualquer hora do dia um
momento especial.
Por sua vez, caminhando pela trilha da saudabilidade, a Diletto – marca de sorvetes reconhecida no Brasil por seus produtos selecionados – anuncia mais um
sabor especial para o Verão: o Avelã Piemonte. Consideradas as melhores do mundo, muito refinadas e donas
de um aroma e sabor intensos, as avelãs do Piemonte
são cultivadas no norte da Itália, nas cidades de Langue
e Monferrato, e são certificadas pelo IGP (Indicazione
Geografica Protetta), selo concedido pela União Europeia
que garante frutos produzidos com rigoroso controle de
qualidade, do cultivo à colheita e distribuição dos grãos.
Além disso, são de fácil digestão e se destacam pelos benefícios à saúde, já que possuem elevado teor nutritivo e
de sais minerais, além de efeitos antioxidantes.

Dez/Jan 2013

06/12/12 15:35

IPC_785.indd 15

06/12/12 15:35

consUMo

as simpáticas
“empreguetes”,
da recémterminada
novela Cheias
de Charme:
as estatísticas
comprovam
que mais de
55 milhões
das mulheres
que vivem
atualmente no
País pertencem
à nova classe C.

as novas poderosas
À medida que a influência da classe C se torna mais evidente no consumo, as mulheres
ganham ainda mais poder na decisão de compra.

Q

ue as mulheres “mandam” nas compras para a
casa, não é novidade para ninguém. Contudo,
a bola da vez, agora, é a nova classe C, em função da influência que essa fatia da população está exercendo quando o assunto é consumo. Longe de ser uma
massa uniforme, a classe C apresenta-se em camadas,
com múltiplas facetas e características tão diversas, que
podem gerar diferentes níveis de interpretação de acordo com a idade ou, ainda, com a região do Brasil onde
ela é pesquisada. E dentro da nova classe C é que – segundo um estudo do Data Popular a partir de projeção
e cruzamentos da Pesquisa Nacional por Amostragem
de Domicílios (PNAD/IBGE) – as mulheres vêm sobressaindo naquilo que já se convencionou chamar de “nova
classe média”. As estatísticas que comprovam isso são
incontestáveis, das mais de 98,6 milhões de mulheres
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que vivem no País atualmente, mais de 55 milhões (56%)
pertencem a essa classe.
Logicamente, a inserção das mulheres no mercado
de trabalho contribuiu – e muito – para a conquista desse novo patamar de consumo. Mas, é claro, não é só isso.
“As mulheres ao redor do mundo estão atingindo níveis
educacionais mais altos, ingressando em maior número na força de trabalho e contribuindo de forma efetiva
para a renda de seus domicílios”, pontua Olegário Araújo, diretor de atendimento da Nielsen.
Da mesma forma, ainda segundo Olegário, à medida
que aumentam sua renda e seu poder de compra, passam a conquistar maior controle e influência sobre as
principais decisões de seus domicílios. “Dessa forma, as
mulheres de hoje, bem como aquelas que virão amanhã,
são consumidoras muito poderosas, o que deixa claro
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que compreender seus hábitos e atitudes é algo de fundamental importância para os profissionais de marketing
e anunciantes”, situa o diretor da Nielsen. E Olegário fala
com conhecimento, usando como base o estudo “Mulheres do Amanhã” realizado pela Nielsen, no qual foram
ouvidas 6.500 mulheres de 21 países, das regiões Ásia/Pacífico, Europa, América Latina, África e América do Norte.

Consumidora diFerenCiada, estratégia idem
Segundo dados recentes revelados por um estudo encomendado pela Cetelem BGN ao Ipsos Public Affairs, 30
milhões de brasileiros ascenderam à classe média nos
últimos dez anos, levando essa camada social a representar 53,9% da população atual. “Se fosse um país, a
classe C brasileira seria a 17º maior nação do mundo em
mercado consumidor. O Brasil só não quebrou na crise
econômica internacional por causa da ascensão da classe C, que garantiu o consumo interno”, diz Wagner Sarnelli, sócio-diretor do Instituto Data Popular.
O papel da nova mulher da nova classe C como
shopper – a pessoa que vai às lojas e é diretamente responsável pelas compras – também é algo que vem aumentando em termos de relevância na aquisição dos alimentos, bem como no hábito da alimentação fora do lar.
Um dos dados mais importantes obtidos nesse âmbito é
o fato de as mulheres determinarem o preço como prioridade na hora da escolha desses produtos e serviços.
Já para Samanta Puglia, diretora da consultoria
Shopper Vista Inteligência, a questão da qualidade é
cada vez mais uma condição básica para se entrar no
jogo: “Com o maior poder de compra e de informação
do consumidor, produtos sem qualidade estão perdendo espaço, e tendem a desaparecer rapidamente. De seu
lado, a indústria e o comércio, conscientes da alta competitividade do mercado já estão buscando – e precisam
buscar ainda mais – trazer inovações e aumentar a qualidade dos seus produtos e serviços para garantir seu espaço”, diz a especialista, ressaltando ainda que o foco
com relação à nova classe média é tornar tais produtos
e serviços mais acessíveis para essa nova consumidora,
fazendo uso de estratégias diferenciadas, considerando
atributos como faixa de preço e perfil de ambos.
Além de a qualidade ser um atributo que se tornou
prioridade na escolha de um produto, ela também tem
outro papel preponderante para a mulher da nova classe

C, enquanto consumidora. Ela é primordial para que o
produto conquiste a lealdade de quem o consome. No
estudo “Mulheres do Amanhã”, da Nielsen, a qualidade
é o acionador mais importante da lealdade à marca em
20 dos 21 países examinados, entre 12 fatores e ao longo das diferentes gerações. “Ao contrário do que muitos
ainda pensam, não é mais o preço que motiva a compra.
As mulheres relataram que a qualidade leva à lealdade
pela marca no longo prazo. Apesar de o preço ser importante, particularmente para atrair uma decisão de
compra inicial, os profissionais de marketing precisam
observar que o posicionamento no longo prazo deve enfatizar qualidade para conquistar a confiança das novas
consumidoras”, alerta Olegário Araújo.

BoCa a BoCa digital
No cenário do consumo, as mídias digitais também vêm
ganhando força significativa. Um levantamento realizado pela agência de publicidade WMcCann, revelando detalhes sobre como a classe emergente utiliza a internet,
mostra que a nova classe C – na qual a mulher exerce
papel preponderante – utiliza a internet de forma extremamente parecida à da classe média típica, com um
nível de maturidade do uso da web similar entre os dois
segmentos socioeconômicos.
E, no âmbito da web, um ponto importante com relação à imagem dos produtos nos dias de hoje advém do
fato de que, na era da interação eletrônica total proporcionada por essa ferramenta, o boca a boca está tomando uma nova dimensão: “A consumidora transformada
em internauta ampliou sua relevância na estratégia das
empresas. Suas opiniões são compartilhadas e influenciam novos consumidores e repercutem nas empresas.
Toda a literatura apontava que cada pessoa que reclamava atingia dez outros consumidores e, quando elogiava, apenas cinco. Hoje, uma consumidora internauta
pode fortalecer ou denegrir uma marca contando suas
experiências para milhares de pessoas. Muito além dos
sites de reclamação, as redes sociais principalmente,
tem grande poder de persuasão sobre o modo de viver e
consumir das pessoas”, diz a consultora Samanta Puglia.
Sônia Bittar, sócia de Samanta na Shopper Vista Inteligência, ainda enxerga no ambiente das redes um
grande caminho para coletar recomendações sobre as
marcas e sobre a forma como as consumidoras da nova
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classe C avaliam a imagem não só da indústria, como
também de estabelecimentos comerciais como as padarias: “Além de monitorar o ambiente virtual, as empresas podem medir, por meio de pesquisa, a recomendação dos seus clientes e assim medir sua reputação através do tempo, corrigir problemas, otimizar sucessos e

envolver todos os níveis da empresa para a obtenção de
um feedback positivo dos clientes. Além disso, as redes
sociais são vistas como uma possibilidade de comércio
virtual entre amigos, o chamado social commerce, onde
as marcas são formalmente apresentadas e vendidas
por participantes”, enfatiza a consultora.

mulheres impulsionam o Consumo de
CaFés gourmet
O brasileiro continua a consumir mais café. Segundo a
Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), o consumo da bebida aumentou 3,05% entre maio de 2011 e
abril de 2012. Outra pesquisa do IBGE (POF) aponta que
o café é consumido diariamente por 78% da população.
Entre os principais fatores responsáveis por este crescimento, sobressai a expansão do consumo fora do lar e o
ganho de novos adeptos ao café gourmet. Até mesmo o
padrão antigo de fazer café em casa está cada vez mais
em desuso e, hoje, mulheres de diversas classes sociais
– entre elas, as da chamada nova classe C – lideram a
preferência por cafés especiais.
Graças à expansão das marcas e do acesso ao café
de qualidade em diversas regiões do País, o consumo de
cafés gourmet também se consolidou entre o público feminino. “Hoje, a importância que se dá a qualidade do
café é a mesma dada ao vinho. Tanto homens quanto
mulheres consomem cafés especiais, mas com a diferença de que a mulher se preocupa cada vez mais com o
paladar e aprendeu a diferenciar tipos de cafés, aromas
e sabores,” afirmam Rodrigo e Rafael Branco Peres, diretores do Café do Centro.
Para algumas pessoas, o gosto pela bebida transforma-se em profissão. A carreira de barista está em alta no
mercado brasileiro, e ainda carece de profissionais especializados. De acordo com o Sindicato das Indústrias de
Café de São Paulo (Sindicafé), estima-se que existam de
800 a 1.000 profissionais no País.
Foi um dos motivos que levaram Sanny Santos, barista do Café do Centro, a trocar a carreira de secretária
pela de barista, há cinco anos. A entrada na profissão
se deu de forma inusitada, ao receber um convite para
trabalhar como consultora para faculdades de gastronomia. Neste trabalho, conheceu o universo do café e se

18

:::

IP&C 785

:::

Graças à expansão das marcas e do acesso ao café de qualidade em
diversas regiões do País, o consumo de cafés gourmet também se
consolidou entre o público feminino.

encantou. Há três anos no Café do Centro, Sanny ministra palestras, treinamentos. Participou de diversos concursos, sendo que em sua primeira disputa, conquistou
o quarto lugar na Copa Barista, realizada em 2011. Ela
confirma a exigência cada vez maior das pessoas em
relação à qualidade da bebida. “O acesso à informação
tem feito com que até mesmo pessoas que não estão conhecem os cafés especiais aprendam a diferenciar o café
bom do ruim”, destaca. Sem dúvida, motivos não faltam
para o café cair no gosto do público feminino.

o

o que é um CaFé gourmet?
É um grão de origem arábica, reconhecido pela excelente qualidade, obtida por um conjunto de pormenores
que abrangem desde o cultivo da planta à forma de preparo da bebida, possibilitando a obtenção de um café
especial. Os cafés gourmet são como o vinho: dependem da região de onde vêm e da forma como são cultivados para que sejam classificados e apreciados.
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mais de 3.000
pessoas
participaram
da 26ª festa da
Primavera do
SamPaPão.

a melhor de Todas
26ª Festa da Primavera bate recordes de público, de alegria e de animação.

D

ia 21 de outubro, domingão de sol, a família panificadora paulista se reuniu mais uma vez no
Ceripan, o clube de campo do SAMPAPÃO, em
Ibiúna, para mais uma Festa da Primavera. E a 26ª edição
do evento foi um sucesso total, com recorde de público
– mais de 3.000 pessoas –, com muita comida e bebida,
além de muitas atrações, entre as quais a apresentação
da peça “Pão e Alegria (NE: Veja reportagem especial sobre o espetáculo nesta edição da IPC) e o tão esperado
show da dupla sertaneja Bruno e Marrone.
O encontro deste ano contou, mais uma vez, com o
apoio de diversos patrocinadores, presentes com suas
marcas e com ampla distribuição de seus produtos para
o público, além de sorteio de muitos brindes. Esse time
na 26ª Festa da Primavera do SAMPAPÃO foi formado
por BR Foods/Sadia, Coca-Cola FEMSA Brasil, DE Master
Blenders 1753/Café Pilão, Kibon, Moinho Anaconda, Moinho Pacífico, Ocrim/Mirella e Souza Cruz.
Mais uma vez, também, o evento teve como mestre
de cerimônias o jornalista e apresentador da Band, Luciano Faccioli, que com sua alegria contagiante animou
os convidados desde a chegada destes, nas primeiras
horas da manhã, até o término da festa, por volta das
18h00. “Para mim foi mais uma honra enorme estar aqui
recebendo o carinho da família panificadora paulista,
por quem tenho uma enorme admiração. Aqui não tem
mau humor ou tristeza”, disse Faccioli na ocasião. “Sou
louco por padaria! Troco fácil um restaurante por uma
delas para fazer minhas refeições e ficar com os ami-
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gos”, registrou ainda, com um enorme sorriso.
“Esse é um dia muito importante de confraternização
entre os panificadores e suas famílias e nossos fornecedores e amigos, que compareceram em peso para fazer
deste nosso encontro anual de lazer uma grande comemoração à amizade que sempre nos uniu”, pontuou, por
sua vez, Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
Várias autoridades e personalidades ligadas ao setor
também fizeram questão de levar seu abraço aos panificadores na festa. Foi o caso dos deputados federais
Arnaldo Faria de Sá e Vicente Cândido, amigos e parceiros assíduos da classe. “Estou muito feliz por estar aqui
para assistir mais esta mostra de unidade e força da
panificação paulista, um exemplo para o Brasil e para
o mundo. O setor é muito progressista e combativo e,
com essa união tem obtido muitas respostas positivas. E
o que está faltando, como a isenção do PIS/Cofins sobre
o pão, a gente vai correr atrás”, pontuou Arnaldo. “Esta
é uma festa grandiosa, que enaltece, mais uma vez, a
história e a gloriosa atuação da classe dos panificadores
de São Paulo a quem o Brasil deve muito. Ela é o cerne da
pequena indústria no âmbito da geração de empregos e
da distribuição de renda, e, por isso também, tem que
contar com o apoio de todas as esferas governamentais.
Trago aqui, ainda, o abraço do prefeito eleito de São Paulo, Fernando Haddad, que também tem o maior carinho
e admiração pela panificação paulista e, certamente,
a tem incluída nos seus melhores planos de governo”,
destacou, por sua vez, Vicente Cândido.
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“O nosso primeiro escritório em São Paulo era em cima
de uma padaria. Então era uma delícia: pão cheiroso e
sempre quentinho, sanduíches com um sabor sem igual...
Acho que engordei uns três quilos nessa época”, brincou
o cantor Bruno. “Padaria é a melhor coisa que já inventaram. Aquele pãozinho com manteiga, café com leite... Sou
louco para ter uma também”, emendou Marrone, dizendo
que nem a fama o impede de fazer visitas a algumas padarias de Moema, bairro paulista onde mora atualmente.
Como curiosidade, vale ressaltar que a dupla – que já lançou 18 CDs e seis DVDs –, assim como a Festa da Primavera, também completou 26 anos de carreira em 2012.

enContrando velhos e novos amigos
Como não poderia deixar de ser, o total alinhamento
com os objetivos do setor da panificação e a parceria
com os panificadores também foi um dos pontos altos
da 26ª Festa da Primavera. Antes do show de Bruno e
Marrone, os representantes de todos eles foram chamados ao palco do evento para receber uma placa comemorativa, como singela mostra de agradecimento e apreço
das entidades e de todos os panificadores. “Obrigado a
vocês e às empresas às quais estão integrados por todo
o apoio dado à nossa categoria. Na hora das compras
para abastecer nossas padarias, podem ficar certos de
que vocês serão lembrados e prestigiados pelos nossos
associados. E, no ano que vem, esperamos ter todos vocês aqui de novo com a gente”, saudou-os publicamente
o presidente Antero José Pereira durante a homenagem.
“Fizemos questão de estarmos presentes, principalmente com o queijo Sadia, que é uma grande inovação do
portfólio da BR Foods. A exemplo do que já fizemos com o
presunto e com o peito de peru, estamos entrando muito
forte com os queijos da marca Sadia nas padarias de São
Paulo. Acabamos de realizar uma ação com os fatiadores
de 1.000 padarias, oferecendo brindes a eles e temos certeza de que isso contribuirá muito para fortalecer os re-

sultados de uma pesquisa de top of mind que realizamos
com nossos consumidores finais, que mesmo antes de
termos os queijos integrados ao nosso portfólio já apontava que o queijo preferido de dois entre dez deles era
o da marca Sadia. Temos um projeto de relacionamento
ainda maior com os panificadores no forno e, para 2013,
teremos muitas novidades que certamente estreitará
essa parceria”, revelou Nathalia Mello, responsável pela
área de Trade Marketing dos Queijos Sadia.
Assídua em todas as edições da Festa da Primavera do SAMPAPÃO, a Coca-Cola/FEMSA, comemorou sua
26ª participação no evento trazendo muitos dos itens de
seu portfólio para oferecer aos panificadores, entre eles
os de sua extensa linha de refrigerantes e a água Cristal. “Não podíamos deixar de participar desse encontro,
uma vez que todos os nossos clientes e amigos estão
aqui presentes com suas famílias. Este é um evento
muito bonito, e agradecemos ao SAMPAPÃO pela oportunidade de estar aqui junto com eles”, pontuou Cida
Falcão, especialista em Relacionamento de Marketing da
Coca-Cola FEMSA Brasil.
Naquele domingo festivo, quem também marcou presença no evento foi a DE Master Blenders 1753, por meio
do Café Pilão. “Todos os anos, a Festa da Primavera é um
acontecimento memorável. Mas, esta sua 26ª edição foi
muito especial, em razão do bom momento vivido pelas padarias e pela economia brasileira. Nunca vi o pessoal tão animado”, comentou Ivan Soares, gerente de
Out-of-Home da companhia. “Em nossa empresa, entendemos que o lugar de tomar café em São Paulo é na padaria. Por isso, apoiamos e sempre vamos apoiar nossos parceiros panificadores, principalmente nesse momento em
que o brasileiro está redescobrindo o café expresso, principalmente o spresso, entendendo-o cada vez mais como
um produto que proporciona uma experiência fantástica
para os sentidos, com muitos aromas, sabores e diferentes
possibilidades de blends deliciosos”, complementou.

interação em altas doses

o show da dupla bruno e marrone foi o ponto alto do evento.

Em sua sexta participação na Festa da Primavera, a Kibon
fez questão de trazer para um encontro tão importante, no
dia 21 de outubro, toda a sua linha de sorvetes, incluindo muitos de seus lançamentos para o Verão 2013, como o
Doce de Leite e o Napolitano Especial, da linha Take Home,
em embalagens maiores, o Yogo, primeiro pote de sorvete à
base de iogurte da marca, e o novo Max Acidix, picolé sabor
uva com cobertura azedinha, trazendo o simpático leãozinho Max, que já é sucesso no seriado da Nickelodeon,
e que agora estampa suas aventuras nas embalagens do
sorvete. “O Verão que vem aí será muito, muito quente. E
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nele vamos aproveitar para ampliar ainda mais nossa participação de mercado com essas e outras novidades. Eu estou trabalhando especificamente uma região nova na Zona
Leste de São Paulo, na qual as vendas da Kibon já cresceram 57%, graças, também, às parcerias que temos com
os panificadores, incluindo acréscimo de equipamentos e
investimentos em visibilidade. E elas, com toda a certeza,
vão crescer ainda mais neste Verão com o estreitamento
desses relacionamentos”, aposta Antonio Carlos Leal, gerente de vendas da Kibon.
“É sempre uma felicidade participar desse evento porque ele propicia um convívio em campo ‘neutro’ com nossos clientes, para agradecer a eles por serem nossos parceiros e, ainda, mostrar nossos produtos, como o nosso
mais recente lançamento, que foi a Baguete Francesa, uma
pré-mistura bastante diferenciada e apresentada em duas
versões – a natural e a com grãos separados, para acréscimo no preparo –, ambas com sabor francês de verdade”,
explicou José Manuel Matos Coelho, gerente comercial do
Moinho Anaconda, dizendo-se, ainda, impressionado com
o grande fluxo de pessoas ao evento. “Chegamos bem cedinho para organizar nosso quiosque, e percebemos já pelo
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homenagem aos patrocinadores: sem eles, esta linda festa não teria
sido possível

movimento e pela quantidade de carros na estrada que dá
acesso ao Ceripan, que este ano a festa seria um sucesso
ainda maior do que suas outras edições”, emendou.

estreitando laços
Dando um “bis” à sua participação na Festa da Primavera
do SAMPAPÃO, o Moinho Pacífico trouxe para o clube de

Dez/Jan 2013

06/12/12 15:35

F e s ta d a P r i M av e r a
campo das entidades suas completas linhas profissionais
de farinhas para panificação e confeitaria, desde as mais
simples até aquelas enquadradas na categoria premium,
para execuções especiais. “Além disso, aproveitamos o
encontro para mostrar às pessoas nossa linha de produtos em embalagens com 5kg para pequenos transformadores e, também, nossa recém-lançada linha de farinhas
para uso doméstico, cuja distribuição está começando
pela Grande São Paulo”, sublinhou Lenilton Nakajima,
supervisor comercial do Moinho Pacífico. “Além do lazer,
a Festa da Primavera é uma forma inteligente de integração e uma oportunidade imperdível para mostrar nossas
marcas aos clientes que ainda não as conhecem, bem
como para esclarecer dúvidas e fornecer informações aos
nossos parceiros habituais. O SAMPAPÃO está de parabéns!, fez, ainda, questão de registrar.
Atuando no mesmo segmento que o Pacífico, a
Ocrim/Mirella, por sua vez, também apresentou suas
linhas de produtos aos panificadores na festa, com destaque para duas de suas Farinhas Especiais para Panificação, que além de suas embalagens tradicionais, agora ganharam também embalagens recicláveis de papel,

numa proposta que vem ao encontro das iniciativas em
prol da sustentabilidade nas padarias. “A Ocrim/Mirella
é um parceiro muito presente do SAMPAPÃO. Por isso,
todo ano fazemos questão de estar aqui nesta linda festa, prestigiando nossos clientes e amigos. Para nós, é um
prazer estar ao lado dos panificadores e trazer sempre
novidades para eles”, comemorou José Gomes da Rocha
Filho, supervisor de vendas da empresa.
A sensação externada por Gomes foi compartilhada
por Leonardo Mori da Silva, gerente de Trade Marketing
da Souza Cruz: “Para nós é sempre uma satisfação enorme estarmos presentes nesta festa, estreitando os laços
de uma parceria que sempre foi forte com a panificação,
continua forte e há de ser ainda mais no futuro. Estamos
muito felizes também em ver que, este ano, o número
de pessoas que vieram para este encontro foi maior do
que o do ano passado, o que demonstra o sucesso dos
esforços das Diretorias do SAMPAPÃO e da união sempre
cada vez maior dos panificadores. Sentimo-nos prestigiados por ter participado e por termos tido a oportunidade de estar ao lado deles neste evento tão bonito”,
enfatizou o executivo da Souza Cruz.
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o espetáculo
“Pão e alegria”
foi apresentado
em 100 escolas
públicas e,
também, para
uma animada
plateia durante
a festa da
Primavera do
SamPaPão.

pão vira Tema de
peça de TeaTro
SAMPAPÃO promove a apresentação do espetáculo “Pão e Alegria” para engajar população
na luta contra o pão clandestino.

n

o palco dividido em duas partes, a cena começa
com uma pantomima no estilo “cinema mudo”.
De um dos lados, na Padaria Legal, o padeiro
está vestido e paramentado corretamente, trabalha de
maneira impecável, respeitando todos os procedimentos
de higiene e segurança. Já no outro, na Padaria Pirata,
Chico Padeiro, vestido com roupas comuns e chapéu na
cabeça, pega uma massa já pronta e a amassa com muita
força. Enquanto trabalha canta e dança. De repente, limpa
o suor com o mesmo pano que cobria a massa. Espirra,
limpa o nariz e continua a manusear a massa do pão, até
cobri-la com o mesmo pano encardido. Do outro lado, na
Padaria Legal, sai uma fornada de pães quentinhos. E o
padeiro deixa a cena levando-os numa bandeja. Na Padaria Pirata, Chico Padeiro liga o rádio e se irrita com o jingle de um comercial que passa quando a música termina,
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que diz: “Pão e alegria, você só encontra na padaria!”.
Assim começa “Pão e Alegria”, a peça criada pela
FALL Produções, exclusivamente para o SAMPAPÃO, com
o objetivo de estimular o consumo de pães fabricados
nas padarias e de difundir entre a população os perigos
do consumo do pão clandestino. O espetáculo, escrito
e dirigido por Rony Guilherme, e encenado por quatro
atores, foi apresentado aos alunos de 100 escolas da rede
pública, instaladas em 32 cidades na região da Grande
São Paulo, durante o final do mês de outubro e todo o
mês de novembro.
A ideia da peça surgiu intuitivamente, a partir de
uma experiência interessante, vivida por Faiçal Abdala,
um dos sócios da FALL, produtora que contabiliza uma
série de espetáculos na mesma linha lúdica, educativa e
motivacional, como um desenvolvido para o SOS Mata
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Atlântica – que percorreu o Brasil de Porto Alegre a Fortaleza, falando sobre o tema da sustentabilidade e da conservação das florestas – e do projeto “Super Chocante”,
criado para a CPFL de Campinas, para alertar as pessoas
sobre os perigos da rede elétrica. “Eu estava na janela
do meu escritório, e vi um rapaz de bicicleta transportando e vendendo pães no meio da rua sem o menor
cuidado com a higiene. Aí, tive um insight: por que não
desenvolver um roteiro sobre aquela situação-problema,
e apresentá-lo a uma entidade de panificação?”, conta.
Assim, em poucos dias, a sinopse da peça já estava
na mesa da Diretoria do SAMPAPÃO, cujo trabalho em
prol do combate à clandestinidade já era conhecido por
Faiçal, sendo imediatamente aprovada. A próxima etapa,
foi conseguir os recursos da Lei Rouanet para produzi-la,
o que, dada à relevância da proposta, foram, também,
rapidamente aprovados pelo Ministério da Cultura.

partindo para a ação
Criar uma apresentação teatral para o público infantil e
pré-adolescente foi uma escolha natural, uma vez que,
reconhecidamente, as crianças são os principais agentes de transformação e convencimento dentro de casa,
no sentido de estimular seus pais a prestar mais atenção no que a família está comendo, dentro da proposta do consumo consciente. “Por isso, junto com o Rony
Guilherme, o autor da peça, nossa maior preocupação,
no primeiro momento, foi encontrar uma linguagem
acessível para essas crianças, a fim de que elas pudessem transmitir e fazer os adultos ‘comprarem’ a ideia”,
explica Plinio Bocchino, sócio da PB|ASSOCIADOS Planejamento Criativo e Comercialização e partner da FALL
produções na empreitada.
Dessa forma, nasceu um espetáculo altamente lú-

o grande diferencial da peça foi o grande nível de interatividade que
ela conseguiu promover entre os espectadores.

Plinio (esq.) e faiçal, da fall Produções: preocupação em
encontrar linguagem acessível para as crianças fazerem seus pais
“comprarem” a ideia.

dico e interativo, com duração de 40 minutos, que, efetivamente, convida a plateia a participar dele, criando
pontes com a realidade e estimulando as pessoas a refletirem sobre os perigos do pão clandestino, bem como
sobre as vantagens de adquirir esse alimento em padarias legalizadas e bem estabelecidas. Para tanto, os
atores passaram por laboratórios sobre o tema e foram
treinados para discuti-lo com naturalidade ao final de
cada apresentação da peça, em debates bastante esclarecedores com os alunos das escolas.
E o treinamento é tão afiado, que é capaz de rebater
até algumas questões recorrentes e mitos sobre as diferenças entre o pão de padaria e o pão pirata. “Nos debates, sempre vêm à tona, por exemplo, a argumentação
falha de que o pão clandestino é mais barato e que, por
isso é mais acessível. Aí, os atores deixam bem claro que
não adianta economizar com o pão e gastar com remédio, levando para a plateia o dado alarmante de que 70%
das pessoas que estão internadas em hospitais públicos
estão ali por problemas relacionados com a falta de saneamento. E o pão clandestino, sem garantia de origem,
de procedência de ingredientes e da forma como é feito
é um sério vetor de transmissão de doenças. Ou seja, fazemos as crianças e, por tabela, os familiares delas entenderem que pão pirata é um problema de saúde pública e que precisa ser combatido com inteligência e bom
senso”, sublinha Faiçal.
“Na verdade, de uma forma geral, as pessoas já estão
bastante sensibilizadas sobre problemas como o do pão
pirata. Por isso, na peça, procuramos amarrar um conteúdo que não só sensibilize, mas que mobilize. O que está
faltando é um pouco de energia para as pessoas levantarem da poltrona e partirem para a ação. E foi isso que
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os vários prejuízos causados a todos pelo temível “pão de bicicleta”
foram amplamente discutidos no roteiro da peça.

o SAMPAPÃO e nós queríamos e conseguimos fazer”, observa Plinio Bocchino.
E foi exatamente com o intuito de mobilizar que o
SAMPAPÃO também lançou um Concurso de Redação
associado ao espetáculo teatral “Pão e Alegria”. Após a
realização dos debates ao final da peça, todos os alunos
das escolas públicas foram convidados a colocarem no
papel o que aprenderam e tiraram como experiência da
apresentação. Feito o julgamento, os autores das três
melhores redações de cada escola vão receber uma cesta
de pães oferecida pelo SAMPAPÃO. E os autores das três
melhores redações entre todas as 100 escolas nas quais
a peça foi apresentada vão receber R$ 1.000 em dinheiro
e mais uma viagem ao Beto Carrero World, em Santa Catarina, com direito a acompanhante.

união de Forças
Além das escolas da rede pública, a peça “Pão e Alegria”
também foi apresentada pelo SAMPAPÃO, em outros
lugares e ocasiões especiais, como foi o caso da comemoração do Dia Mundial do Pão, no MASP, na Festa da
Primavera, no Ceripan, em Ibiúna, e no auditório da sede
do SAMPAPÃO, respectivamente nos dias 16, 21 e 30 de
outubro (NE: Veja os registros na seção “Painel de Notícias” e na cobertura da Festa da Primavera nesta edição
da IPC). E, nessas ocasiões, o espetáculo foi assistido por
diversas autoridades de entidades ligadas ao governo, o
que também foi muito importante para expor-lhes mais
uma vez a questão da gravidade da situação do pão clandestino, bem como para angariar e reforçar o apoio delas
ao combate a essa aberração.
É o caso, por exemplo, de Tito de Oliveira, secretário
adjunto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho (Semdet), que enfatiza a necessida-
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de de ações contundentes por parte do poder público para
coibir o problema: “Muitas vezes as pessoas compram pão
nas bicicletas por acreditarem que ele vem de uma padaria legalizada, que paga os seus impostos. Só que não é
assim, e elas acabam comprando pão clandestino. Precisamos erradicar essa prática perniciosa”, assevera.
“A clandestinidade no setor da panificação causa um
grande dano não só para as padarias que vivem na formalidade, para o consumidor, que se alimenta de um
produto que pode comprometer a sua saúde e a da sua
família, como também para os trabalhadores, que pagam pela falta de registro em carteira e correm riscos no
que diz respeito à sua segurança. Em decorrência disso,
todos perdem com ela”, opina, por sua vez, Chiquinho
Pereira, presidente do Sindicato dos Padeiros de São
Paulo. “Uma das formas de combatermos o problema é
provocarmos ações dos poderes constituídos, que têm
que fiscalizar. Evidentemente, não queremos que esses
estabelecimentos fechem, mas, sim, que eles venham
para a legalidade, para a competição normal e sadia,
gerando mais empregos e renda para os trabalhadores,
ajudando, com a venda de seus produtos, a movimentar
a economia de São Paulo e do Brasil”, conclui.
Vindo de uma campanha vitoriosa, que lhe garantiu a
reeleição na Câmara Municipal, o vereador Toninho Paiva evidencia que a questão do pão pirata é duplamente
preocupante, porque além do prejuízo financeiro que
ocasiona às padarias formalmente estabelecidas, também cria uma situação de perigo para a saúde pública:
“Vamos marcar o mais rapidamente possível uma audiência com o novo prefeito eleito para tratar da questão
e pedir que sejam tomadas providências urgentes para
coibir essa prática desleal, uma vez que esses alimentos
são manipulados sem nenhuma higiene ou acompanhamento da Vigilância Sanitária”, compromete-se.
Já o deputado federal Arnaldo Faria de Sá faz questão de registrar que a criação da peça “Pão e Alegria” foi
mais uma grande ideia da Diretoria do SAMPAPÃO: “Essa
iniciativa é uma excelente forma de valorizar o pão, o
alimento mais sagrado e barato que a população pode
adquirir. Mas, vale lembrar que essa é uma homenagem
aos panificadores sérios e ao pão legal, e não ao pão clandestino, que, infelizmente, ainda é fabricado com ‘gatos’
de energia e água e com farinha muitas vezes roubada,
sem qualidade nenhuma o que compromete a integridade e a nobreza daquele alimento. Temos que continuar
a unir nossas forças para acabar, de vez, a venda do pão
pirata”, finaliza o parlamentar.
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aqueças suas vendas Com
um novo Cardápio de verão
O Verão que se aproxima deve ser o mais quente dos últimos anos. E nada melhor do que
estas formulações especialmente criadas pelo IDPC para aumentar a temperatura das vendas da sua padaria também. Confira!

lanChe
refresCanTe
Rendimento: 5 LANCHES COM 284G CADA.
Patê:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Ricota fresca
100
200
Hortelã fresca
10
20
Iogurte natural
25
50
Maionese
40
80
Salsinha fresca
2,5
5
Alho
1,5
3
Cebola
10
20
Azeite
20
40
Sal
1
2
Pimenta Calabresa Seca q.b
Total
420g
Percentual baseado em ricota fresca

PRocesso de fabRicação: Patê
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Higienizar a hortelã e a salsinha.
3. Bater todos os ingredientes no liquidificador.
4. Reservar em geladeira.

PRocesso de montagem: lanche
1. Abrir o pão ao meio.
2. Aplicar uma camada de patê, peito de peru fatiado, em seguida a alface
americana e depois o tomate seco e por ultimo uma camada de patê.
3. Cortar na transversal e decorar.

lanche:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Patê de Hortelã
100
84
Alface Americana picada 48
40
Peito de Peru Fatiado
48
40
Tomate seco
24
20
Ciabatta
-

informação nutricional (Porção de 284g ou 1 lanche)
Quantidade por porção
Valor Calórico 662kcal = 2.780kJ
Carboidratos 70.8g
Proteínas 26.3g
Gorduras Totais 31.3g
Gorduras saturadas 7.5g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 4.9g
Sódio 1.777mg

%VD(*)
33%
24%
35%
57%
34%
VD não
estabelecido
20%
74%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
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panna CoTTa de
abaCaxi Com Calda
de horTelã
Rendimento: 6 UNIDADES COM 165G CADA.
massa:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Abacaxi “in natura” picado 100
200
Açúcar refinado
25
50
Gelatina em pó sem sabor 2
4
Água
6
12
Requeijão cremoso (bisnaga) 62,5
125
Chocolate branco picado 62,5
125
Leite UHT
75
150
Total
333%
666g
Percentual baseado em abacaxi

calda:
PRocesso de fabRicação: massa
1. Pesar todos os ingredientes da massa.
2. Dissolver a gelatina na água e reservar.
3. Misturar em uma panela o abacaxi e o açúcar e cozinhar até o abacaxi
ficar cozido com coloração dourada.
4. Acrescentar o leite e o requeijão e dissolver no doce.
5. Desligar o fogo e misturar o chocolate até derreter por completo.
6. Dissolver a gelatina hidratada.
7. Distribuir em forminhas de metal untadas com óleo e polvilhadas
com açúcar.
8. Gelar por quatro horas e desenformar.

Ingredientes
Porcent. (%)
Açúcar refinado
100
Rum
50
Água
50
Manteiga sem sal
20
Hortelã fresca
6,6
Total
226,6%
Percentual baseado em açúcar refinado

Quant. (g)
150
75
75
30
10
340g

PRocesso de fabRicação: calda
1. Pesar todos os ingredientes da calda.
2. Picar a hortelã até ficar bem pequeno como uma pasta, adicionar o rum
e reservar.
3. Colocar em uma panela o açúcar e derreter até formar um caramelo claro.
4. Acrescentar a manteiga e misturar bem.
5. Adicionar a água e o rum aromatizado com hortelã.
6. Misturar, desligar o fogo e retirar da panela imediatamente.
7. Gelar e servir sobre a panna cotta.

informação nutricional (Porção de 165g ou 1 unidade)
Quantidade por porção
Valor Calórico 391kcal = 1642kJ
Carboidratos 51.3g
Proteínas 5g
Gorduras Totais16.2g
Gorduras saturadas 9.5g

%VD(*)
20%
17%
7%
29%
43%
VD não
Gorduras trans 0g
estabelecido
Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g 0%
Sódio 83.7mg
3%
(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. 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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pão de orégano
Rendimento: 17 UNIDADES COM 300G CADA.
massa:

PRocesso de fabRicação:

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de trigo especial 100
3000
Orégano desidratado
1
30
Fermento biológico seco 0,7
20
instantâneo
Gemas
6
180
Leite em pó
2,5
75
Ovos
15
450
Sal refinado
1,8
54
Açúcar refinado
6
180
Glucose
3,3
100
Margarina uso geral
12
360
Melhorador
1
30
Fermento natural
5
150
Água
16
480
Queijo parmesão ralado 4,7
140
Total
5.249
Cobertura
Queijo parmesão
Percentual baseado em ricota fresca

1. Pesar todos os ingredientes da receita (inclusive a água).
2. Colocar todos os ingredientes secos na masseira.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Adicionar as gemas, os ovos, a glucose, o fermento natural e o queijo.
5. Acrescentar a água aos poucos.
6. Misturar por 7 minutos na velocidade lenta (1).
7. Adicionar a margarina.
8. Misturar por 8 minutos na velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.
9. Dividir a massa em peças de 350g.
10. Bolear e descansar por 30 minutos.
11. Bolear novamente e descansar por 15 minutos.
12. Modelar em formato de filão.
13. Fermentar por aproximadamente 60minutos em temperatura ambiente.
14. Cortar e pincelar ovos.
15. Polvilhar o queijo parmesão da cobertura.
16. Fornear a 180ºC com vapor por 30 minutos.

informação nutricional (Porção de 33g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 211kcal = 886kJ
Carboidratos 30.3g
Proteínas 6.9g
Gorduras Totais 6.7g
Gorduras saturadas 2.1g
Gorduras trans 0g
Fibra alimentar 1g
Sódio 299mg

%VD(*)
11%
10%
9%
12%
10%
VD não
estabelecido
4%
12%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
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bolo de limão
siCiliano
Rendimento: 32 PEDAçOS COM 40G CADA.
massa:

PRocesso de fabRicação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as gemas com o açúcar refinado e as raspas por 8 minutos, ou até ficar esbranquiçado.
3. Ainda batendo, acrescentar o óleo aos poucos.
4. Peneirar a farinha e o fermento e adicionar intercalando com o creme de leite.
5. Bater as claras e o açúcar de baunilha em ponto de neve.
6. Acrescentar o suco de limão nas claras já montadas.
7. Misturar as claras ao creme.
8. Colocar em assadeira retangular untada e enfarinhada.
9. Assar a 185 C por 20 minutos.
10. Esfriar.
11. Misturar todos os ingredientes da cobertura e espalhar por cima do bolo.
12. Cortar e servir.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Creme de leite UHT
100
200
Óleo de girassol
57,5
115
Açúcar refinado
135
270
Açúcar de baunilha
15
30
Fermento químico
8
16
Farinha de trigo
165
330
Gemas
40
80
Claras
60
120
Suco de limão siciliano
20
40
Raspas de limão siciliano 10
20
Total
610,5%
1.221g

cobeRtURa:
Ingredientes
Porcent. (%)
Açúcar confeiteiro
60
Açúcar de baunilha
5
Suco de limão siciliano
10
Total
75%
Percentual baseado creme de leite UHT

Quant. (g)
120
10
20
150g

informação nutricional (Porção de 40g ou 1 pedaço)
Quantidade por porção
Valor Calórico 149kcal = 626kJ
Carboidratos 21.9g
Proteínas 2.3g
Gorduras Totais 6.1g
Gorduras saturadas 1.6g

%VD(*)
7%
7%
3%
11%
7%
VD não
Gorduras trans 0g
estabelecido
Fibra alimentar Menor ou igual a 0,5g 0%
Sódio 91.1mg
4%
(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Pagiato – nutricionista; Fabiano duarte, Humberto cruz, José de oliveira e
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MÁQUinas & eQUiPaMentos

os fabricantes
têm até 18
meses para se
adequar à nova
Portaria. a
proposta é gerar
uma economia
no consumo de,
no mínimo, 10%.

eConomizar energia é a meTa
Evento promovido pela ABIEPAN explica as novas regras para os fornos elétricos.

C

omo fruto de uma parceria entre a ABIEPAN, o
Inmetro, o SEBRAE e a ABIP, foi promovido em
São Paulo, no dia 21 de novembro, mais um encontro dentro do âmbito do Programa de Avaliação da
Conformidade de Fornos Elétricos Comerciais, com especial ênfase para fornos de panificação. Dirigido aos fabricantes, fornecedores, entidades neutras e Imprensa, o
workshop “Entendendo a regulamentação de fornos elétricos” aconteceu como espaço de assistência e prestação de informações a esses públicos, tendo como ponto
de partida a publicação, no dia 29 de agosto último, da
Portaria nº 446, que aprova os Requisitos de Avaliação da
Conformidade (RAC) para Fornos Elétricos Comerciais,
com foco na segurança e na racionalização do consumo de energia elétrica dos equipamentos, por meio do
mecanismo da certificação, atendendo ao Regulamento
Técnico da Qualidade para Fornos Elétricos Comerciais.
Ao todo, o encontro ensejou a realização de três
painéis, que permitiram uma visão completa sobre o
tema aos participantes. O primeiro deles foi conduzido
pelo técnico de avaliação da conformidade do Inmetro,
Alexandre Paes Leme, que falou objetivamente sobre o
“Programa de Avaliação da Conformidade – Fornos Elétricos Comerciais. Já o segundo esteve a cargo do engenheiro do Instituto Mauá de Tecnologia e do Instituto
de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT),
João Carlos Martins Coelho, que abordou, entre outros
tópicos, o processo de preparação das normas técnicas,
os ensaios laboratoriais e as falhas técnicas mais frequentes que os fabricantes devem prever na construção
de fornos elétricos. E, no terceiro painel, intitulado “Certificação de Produto”, o diretor técnico da Associação
Brasileira dos Organismos de Certificação (ABROC), Ar-
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naldo Barbulio Filho, discorreu sobre como é conduzido
o processo de certificação desses equipamentos.

eConomia de 10%
Segundo estudos das entidades envolvidas, os gastos
com energia elétrica ocupam o quarto lugar na estrutura média dos custos de uma padaria artesanal, com mais
de 9% da estrutura. Ao observar apenas a composição
média do custo do pão tipo francês, os gastos com energia correspondem a 14,42% dessa composição.
O escopo de aplicação do programa está definido
em duas áreas. A primeira contempla a segurança dos
fornos elétricos fechados, com potência nominal abaixo de 20kW, tensão elétrica de alimentação até 250 V
para os monofásicos e 480 V para os trifásicos, com ou
sem convecção forçada de ar. E a segunda, diz respeito
aos fornos elétricos fechados, com potência nominal
abaixo de 20kW, tensão elétrica de alimentação até 250
V para os monofásicos e 480V para os trifásicos, com
ou sem convecção forçada de ar e destinados à indústria de panificação, que, além da segurança, passaram
a ter avaliado, também, o consumo de energia elétrica
(kWh), fornecendo informações que visam a orientar
o empresário panificador na compra de equipamentos
mais econômicos.
O programa é compulsório para fabricantes e importadores, que têm o prazo de 18 meses, contados a partir
da publicação da Portaria nº 446, para fazer a adequação
dos projetos e a certificação de seus produtos. A ideia é
que esses esforços resultem numa economia de, no mínimo, 10% no consumo energético dos fornos elétricos. E
a próxima etapa desse processo será a conquista do Selo
Procel para essa categoria de produtos.
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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)
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nUtriÇão

alimentação
leve: combinado
com os
ingredientes
certos, o pão é
uma excelente
opção para
se consumir
carboidratos de
maneira saudável
no Verão.

a saudável leveza de se
alimenTar direiTo
por renata Caires Borba, Jerusa Claro sia Fukugauti e debora Jureidini tozo*

Dicas para uma alimentação saudável e equilibrada no Verão.

o

Verão é uma das estações mais esperadas do
ano. Só que, para evitar problemas com a sua
saúde, é importante ficar atento à alimentação,
ingerindo alimentos com baixas calorias e evitando
os gordurosos. Nos dias quentes o corpo perde mais
líquidos e minerais, em consequência da elevação da
temperatura corporal e da transpiração excessiva – daí
a importância de se aumentar a ingestão de líquidos
nesse período.
Crianças e idosos merecem atenção redobrada. Mesmo que a criança não peça, é importante que ela beba
regularmente água fresca e em temperatura agradável,
em pequenas porções. Quatro copos diariamente é o su-
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ficiente. Também é importante substituir os refrigerantes pelos sucos naturais de frutas e vegetais, chás e água
de coco. Sucos mais elaborados são uma ótima opção,
já que Verão não combina com barriga inchada, uma
consequência do consumo exagerado de refrigerantes.
Assim, crie e prepare sucos diversos. Abacaxi com hortelã, melancia com limão e laranja com maracujá são
boas combinações. Substitua os salgadinhos fritos pelos
assados, pois possuem menos gordura. Além disso, é importante também consumir alimentos mais leves, como
frutas, legumes e verduras, nos quais se encontram vitaminas, minerais e fibras.
No Verão, manter uma dieta equilibrada é um desa-
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fio, por isso procure deixar a alimentação mais saudável,
substituindo alguns alimentos, dando preferência àqueles frios, crus ou gelados. Abuse também das saladas,
frutas e sucos e fique longe das feijoadas, chocolates, suflês e frituras. Na hora do lanche ou almoço, opte pelos
pães com recheios magros – peito de peru, queijo branco,
queijo cottage, peito de frango desfiado, atum em água –,
sempre acompanhados por saladas.

creme de leite, maionese, frituras e bebidas alcoólicas.
 Atenção com os alimentos à base de leite, gordura e
ovos, pois estes precisam de refrigeração adequada e
o calor aumenta a proliferação de bactérias que causam intoxicação alimentar.
 Evite alimentar-se em locais sem condições de higiene e atenção, principalmente onde são servidos
frutos do mar e pescados.

Lembre-se também das dicas a seguir:
 Consuma carboidratos em 60% das refeições do dia,
pois eles geram energia e ativam o metabolismo.
 Faça entre cinco e seis refeições de pequeno volume
por dia – essa prática estimula o metabolismo e aumenta o gasto energético.
 Beba, no mínimo, dois litros de água ao dia, o que
hidrata o corpo e auxilia na eliminação de toxinas.
 Evite o consumo excessivo de açúcar, bem como o de
carnes gordas, queijos gordurosos, molhos à base de

Esperamos que aproveitem essas dicas neste Verão!
Nós, nutricionistas, podemos auxiliar seu estabelecimento por meio da nossa consultoria, a fim de deixar
seu cardápio equilibrado e atendendo às necessidades
de seus clientes durante a estação mais quente do ano.
*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).
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novos ponTos, novas
oporTunidades
Com determinação, trabalho e uma ajuda da sorte, empreender
na panificação é um desafio que sempre vale a pena vencer.
o amor À paniFiCação Falou mais alto

nova Carlos Gomes: depois da
reforma, o espaço da panificadora,
já decorado para o natal, está
muito bem distribuído.
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Fotos: Cláudio Lira

A reinauguração da Panificadora Nova Carlos Gomes, situada na Av. Antonio Bernardo Silvestre, 225, na Vila São
Silvestre, em São Miguel Paulista, é o ponto alto de uma
história de coragem e determinação. A reabertura, em
junho de 2012, foi marcada por um hiato de dez anos,
quando Soraia Aparecida de Oliveira Silva perdeu tragicamente seu marido num assalto e resolveu sair do local.
Mas a vocação para a panificação acabou falando mais
alto: “Sou moradora do bairro e sempre mantive contato
com a proprietária do prédio. Por meio dela, soube que
a padaria estava sendo reformada e o antigo dono da
padaria havia saído. E como eu tinha muita vontade de
voltar para o ramo da panificação, não pensei duas vezes
e, aluguei, de novo, o mesmo ponto”, conta Soraia, que,
hoje, comanda a casa ao lado do filho Gustavo Guilherme da Silva. Na padaria, os carros-chefes são os croissants, as baguetes e o cappuccino. E na copa, há espaço
para as pessoas se sentarem no balcão e às mesas para
o serviço de café da manhã, almoço comercial e sopas
no Inverno. “Mas logo teremos refeições pelo sistema de
self-service também”, garante Soraia.

Cassandoca: com uma ajudinha da sorte para encontrar o ponto, a
padaria já é uma grande sensação no bairro.

Boa sorte e olho ClíniCo para os negÓCios
Quando os sócios Fábio Barradas, Alexandre e Evandro
Martins saíram “à caça” de um local para instalar sua
primeira padaria, deram de cara com um novíssimo prédio na Av. Cassandoca, 103, Mooca. Ali, em três pavimentos, funciona, desde o dia 1º de novembro último, a Cassandoca Pães e Gastronomia. No térreo, fica a padaria,
com balcão de pães, ilha de doces, copa e balcão de frios.
No primeiro andar, o restaurante. E, no segundo, a área
de produção. “Ao todo, nosso estabelecimento ocupa
uma área de 650m2, e emprega 100 funcionários. É uma
área muito grande e como nenhum de nós três éramos
do ramo, resolvemos contratar a Refrigeração São Luiz
para tocar a instalação e o projeto arquitetônico da panificadora”, explica Fábio. A casa já se tornou sensação
entre os frequentadores que, das 6h00 às 23h00, podem
ali adquirir delícias e usufruir dos serviços da padaria,
como café da manhã, almoço e jantar pelo sistema de
buffet, além de pizzas e sopas à noite. “Estamos ainda
fazendo alguns ajustes no funcionamento, mas a casa
vai indo muito bem. E vai melhorar ainda mais!”, afirma
Fábio, com um sorriso.
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o Bairro da nova Carlos gomes

o Bairro da CassandoCa

A Vila São Silvestre é um bairro de São Miguel Paulista, distrito da Região Leste de São Paulo, que teve como
núcleo inicial a chamada Capela dos Índios, uma igreja
construída no século 16 para o aldeamento de indígenas da região. A capela ainda existe, e está localizada
na Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, também conhecida como Praça do Forró. O bairro teve como um dos
principais fatores de desenvolvimento, as atividades da
Companhia Nitroquímica Brasileira, do Grupo Votorantim, desde 1932, que gerou uma grande migração para
São Miguel, principalmente de nordestinos. A indústria
foi uma resposta do empresário José Ermírio de Moraes
à liderança das Indústrias Matarazzo na produção do
rayon, a seda sintética. Hoje, a indústria trabalha com
outros produtos, ainda na área química. É uma das regiões mais populosas da cidade e, hoje, tornou-se um
importante centro comercial e populacional regional,
contando com uma rede de serviços públicos e privados
considerável, com escolas, hospitais, comércio e indústrias variadas.

A Mooca é um distrito da Cidade de São Paulo, localizado na Zona Sudeste e pertencente ao centro expandido e a subprefeitura de mesmo nome. Sua fundação
remonta a 1556, quando as terras eram ocupadas por
índios que se concentravam próximo ao Tameateí ou
Tometeri, hoje o Rio Tamanduateí. Seus habitantes, no
início do século 20, eram trabalhadores imigrantes, que
já viviam num bairro valorizado. Juntamente com o
Largo de São Francisco e o Largo de São Bento, constituía ponto de passagem de carros puxados por animais.
O bairro foi, aos poucos, se formando. O local, que era
cheio de chácaras e de sítios, logo passou a ser ocupado
por fábricas e usinas, além de casas de operários. Seu
conjunto arquitetônico demonstra, até hoje, a característica contrastante do bairro, onde se pode encontrar
muitos casarões antigos, com suas fachadas em vários
estilos, ao lado de modernas residências, assim como
de estreitas ruas, típicas de velhas cidades da Europa,
ao lado de largas avenidas.
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a indenização do fundo
de ComérCio em Caso de
desapropriação do imóvel
por Julio Cezar nabas ribeiro*

O empresário que tem seu imóvel desapropriado por decretação da utilidade pública
deste, tem direito de pleitear junto ao Poder Judiciário a indenização que entende ser
devida, sem, contudo, ter a certeza de quando irá recebê-la: se previamente, ou após
muitos anos de batalha jurídica.
introdução

da proteção ao Fundo de ComérCio

Recentemente, temos observado que os governos do
estado e da cidade de São Paulo descobriram que para
melhorar o trânsito e proporcionar uma melhor qualidade de vida a seus habitantes é necessário o investimento pesado em linhas de metrô, trens e a mais
nova atração, o monotrilho. Tais obras passarão por
bairros populosos e terão como principal característica a ligação destes com o centro comercial de São
Paulo. Outras obras visando à melhoria da cidade se
fazem necessárias, tais como alargamento de ruas, revitalização de bairros, construção de pontes, remoção
de favelas etc.
Para a realização de tais obras, invariavelmente se
faz necessário desapropriar alguns – ou muitos, imóveis – pertencentes a particulares. E, muitas vezes, esses
imóveis abrigam um comércio, na maioria das vezes. na
condição de locatário.
A desapropriação a ser efetivada pelo Poder Público
deverá indenizar, de forma prévia e justa, o proprietário
do imóvel. Não existe argumento contrário no sentido
da justa e prévia indenização ser devida ao proprietário
do imóvel restando a este, se entender que deve majorar o valor procurar o Poder Judiciário para tanto. Porém, questão tormentosa no que tange à indenização é
o pagamento desta ao proprietário do Fundo de Comércio instalado no imóvel a ser desapropriado.

O Fundo de Comércio – também conhecido como aviamento – é definido como a unidade econômica que possui vida própria, compondo um patrimônio bem determinado e dispondo de organização administrativa e trabalho como força dinâmica. É um bem imaterial criado
pela atividade empresária, compreendendo, em visão
globalizada, o conjunto empresarial: valor patrimonial
da empresa, ponto, clientela, qualidade e notoriedade,
enfim toda forma atrativa do negócio. Ainda, pode ser
representado pelo ponto em que o negócio está estabelecido; pela popularidade do estabelecimento, o que
constitui a sua fama; pela condição do negócio instalado; pela freguesia, nome comercial, marcas de fábrica
e de comércio; enfim, por todo e qualquer elemento de
que disponha o comerciante para desenvolvimento e realização de seus negócios.
O empresário poderá investir anos de sua vida no
local, formar uma clientela, um nome conceituado na
região e, um dia, ver-se na situação de ter o imóvel ocupado, em vias de ser desapropriado pelo Poder Público.
Princípio básico do Direito Administrativo é o que
impõe a supremacia do interesse público sobre o particular. Ou seja, o interesse social, defendido pelo Poder
Público, deverá prevalecer sobre o interesse do particular, pois a sociedade não pode deixar de se organizar
e de providenciar uma melhor qualidade de vida para
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StockFree

uma história em
escombros: após uma
vida inteira dedicada a
uma padaria estabelecida
em um mesmo local, um
proprietário de padaria
pode se ver obrigado a
procurar um novo lugar
e a correr atrás dos seus
direitos para obter a
indenização.

um grande número de pessoas, ao esbarrar no interesse de uma única pessoa.
Por essa razão, obedecidos aos critérios legais, se o
Poder Público entender pela desapropriação de um imóvel, este será desapropriado, não restando nenhuma alternativa ao seu proprietário a não ser questionar: a) a
legalidade da desapropriação, ou seja, se foram obedecidos os critérios determinados pela Lei; ou b) o valor da
indenização a ser pago.
A indenização pelo imóvel, devida ao proprietário, é
prevista no texto da Constituição Federal do Brasil, em
seu Artigo 5, XXIV, que diz que a “lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa
e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos
previstos nesta Constituição.” A lei que regula o artigo 5º,
XXIV é o Decreto Lei 3.365/4, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.
Basicamente, o procedimento da desapropriação
inicia-se com a decretação de utilidade pública do imóvel e, depois disso, com a ação de desapropriação deste.
Para haver a imissão na posse do imóvel, o Poder Público
deverá efetuar o depósito do valor do imóvel, valor esse
encontrado por meio de avaliação realizada no local. O

levantamento do valor será realizado de acordo com o artigo 34 do Decreto Lei acima transcrito, ou seja, mediante
prova da propriedade, e quitação de dívidas fiscais que
recaiam sobre o bem expropriado, e publicação de editais,
com o prazo de dez dias para conhecimento de terceiros
Previamente, não há qualquer previsão de indenização ao proprietário do Fundo de Comércio instalado no
local. Mas isso não significa que o proprietário do Fundo
de Comércio não terá direito a qualquer indenização. Terá
direito, sim, à indenização por parte do expropriante, porém, o momento de recebimento desta, é controvertido.
O Tribunal de Justiça de São Paulo vem adotando
uma posição majoritária no sentido de obrigar o proprietário do Fundo de Comércio a ajuizar ação ordinária,
visando ao recebimento de eventual indenização. Nessa ação, frise-se, não haverá a indenização pelo valor da
empresa, mas, sim, pelos prejuízos a esta decorrentes da
necessidade de mudança de local, bem como do tempo
de fidelização de nova clientela. Todos os critérios serão
avaliados por um perito, cabendo às partes a indicação
de assistente técnico.
Nesse sentido, temos a seguinte decisão:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação para fins
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de construção de estação de trens. Imissão na posse. Levantamento de valores depositados a título de indenização pela perda do fundo de comércio. Necessidade de demonstração efetiva de sua existência, o que é inviável no
atual estágio do processo. Risco de lesão aos cofres públicos que justifica o bloqueio do quantum depositado. Decisão reformada. Recurso provido para esse fim. 0150450
38.2012.8.26.0000 Agravo de Instrumento Relator(a): Vera
Angrisani Comarca: Suzano Órgão julgador: 2ª Câmara de
Direito Público Data do julgamento: 30/10/2012 Data de registro: 06/11/2012 Outros números: 1504503820128260000
Entendeu a Relatora do Recurso o seguinte:
“Ressalta-se que as ações de desapropriação e a ação
de indenização pelo Fundo de Comércio têm procedimentos distintos, visto que a primeira segue o rito especial do
Decreto-Lei nº 3.365/41, onde o depósito prévio é condicionante da imissão prévia de posse; enquanto a segunda, segue o rito comum ordinário, onde tal não ocorre.”
Outra decisão no mesmo sentido:
“DESAPROPRIAçÃO. Fundo do Comércio. Indenização
e ingresso do prejudicado na lide. À imissão na posse
de imóvel expropriado não cabe prévia indenização pelo
fundo do comércio cuja discussão se dá em ação ordinária, à míngua de previsão legal. Inteligência do Decreto-lei nº 3.365/41. Discussão em lide própria que afasta a
necessidade de ingresso do indigitado prejudicado na
presente ação. Decisão confirmada. Recurso não provido. 0155247-57.2012.8.26.0000 Agravo de Instrumento
Relator(a): Coimbra Schmidt Comarca: São Paulo Órgão
julgador: 7ª Câmara de Direito Público Data do julgamento: 06/11/2012 Data de registro: 06/11/2012 Outros
números: 1552475720128260000
Em sentido contrário, entendendo ser devida a prévia
e justa indenização ao proprietário do Fundo de Comércio, temos a seguinte decisão:
“EMENTA INDENIZAçÃO. Fundo de Comércio Empresa locatária de imóvel desapropriado Pretensão ao levantamento de 80% ou 60% do depósito do valor da avaliação prévia e à dispensa dos requisitos do artigo 34 do
Decreto-lei 3.365/41 Possibilidade Descabimento da aplicação da Lei das Desapropriações Exigências do artigo 34
que se mostram incompatíveis com a natureza da ação
proposta. O levantamento do depósito com fundamento
deve ser analisado sob o prisma da antecipação da tutela
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jurisdicional (artigo 273 do CPC) Presença do ‘fumus boni
iuris’ e do ‘periculum in mora’ Liberação de 40% do valor
depositado para viabilizar a continuidade da atividade
empresarial. Levantamento condicionado à demonstração de regularidade da atividade exercida. Recurso parcialmente provido. 0191695-29.2012.8.26.0000 Agravo de
Instrumento Relator(a): Reinaldo Miluzzi Comarca: São
Paulo Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Público Data
do julgamento: 22/10/2012 Data de registro: 24/10/2012
Outros números: 1916952920128260000
Dessa forma, podemos observar que existe uma
grande divergência no Tribunal de Justiça de São Paulo
sobre o momento a ser paga a indenização do Fundo de
Comércio ao proprietário deste. A indenização é certa,
porém, mais uma vez deve ser ressaltado que tal indenização refere-se apenas aos prejuízos eventualmente
causados, não ao valor da empresa.

ConClusão
Evidentemente a situação do empresário que se encontra nessa situação é delicada, pois poderá ver-se, após
uma vida inteira dedicada a uma padaria estabelecida
em um mesmo local, obrigado a procurar um novo lugar,
formar uma nova clientela. Ainda, terá que pleitear junto ao Poder Judiciário a indenização que entende ser devida pelo Poder Público expropriante, sem ter a certeza
de quando irá recebê-la: se previamente, ou após muitos
anos de batalha jurídica.
Portanto, tentamos trazer alguns esclarecimentos a
tal situação, tendo em vista que algumas padarias estão
sendo afetadas com tal problema, devido a obras realizadas na cidade, como as de construção de linhas de metrô, trem e operações urbanas de revitalização de áreas,
que sempre causam grande impacto na sociedade. Por
isso, as informações sobre estas são de fácil acesso.
Orientamos aos panificadores que possam vir a ser
afetados com eventual desapropriação a procurarem
seus direitos no momento em que houver a decretação
de utilidade pública do imóvel, procurando o departamento jurídico do Sindipan/Aipan-SAMPAPÃO, para que
possam ser tomadas as medidas judiciais cabíveis. O departamento jurídico do Sindipan/Aipan está à disposição para eventuais esclarecimentos.
*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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Bread reCeives a great triBute in sao paulo
This year, to celebrate the World Bread Day and World Food Day,
SAMPAPÃO organized a major event in MASP, the Art Museum of São
Paulo, with the distribution of over 60,000 French rolls to people who
passed the Avenida Paulista, packed in a double bag disposable recycled
paper, containing also a brochure telling about the history of bread and
some trivia about food, a move that has achieved much media attention.
“A total of a 100 bakeries associated attended the event, which also
included the delivery of over 70,000 units of French bread to residents of
poor communities of Sao Paulo,” records Antero José Pereira, president
of SAMPAPÃO. On occasion was also made the presentation of the play
“Bread and Joy,” created to engage the population in the fight against
clandestine bread.
pan reCiBe um gran homenaJe en são paulo
Este año, para celebrar el Día Mundial del Pan y el Día Mundial de la
Alimentación, el SAMPAPÃO organizó un gran evento en el MASP, el
Museu de Arte de São Paulo, con la distribución de más de 60.000 rollos
franceses a las personas en la Avenida Paulista, envasados en doble
em una bolsa desechable de papel reciclado, que contenía también
un folleto diciendo acerca de la historia del pan y algunas curiosidades
sobre la comida, un movimiento que ha logrado la atención de los médios
de comunicación. “Un total de 100 panaderías asociadas asistieron al
evento, que también incluyó la entrega de más de 70.000 unidades de
pan francés a los residentes de las comunidades pobres de São Paulo”,
registra Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO. En la ocasión
también se hizo la presentación de la obra teatral “Pan y Alegría”, creado
para participar a la población en la lucha contra el pan clandestino.
Wheat seCtor Will struggle in 2013
The wheat industry in Brazil, a leading global commodity importer, will face
in 2013 a shortage in supply in Mercosur, which will require it to get the
grain in the northern hemisphere in large volumes, and also see increasing
costs that will reach into the pockets consumers. Apart from crop failure
and lower the quality of production in Brazil, trading partners like Argentina,
which supplies about 80% of the country purchases, also suffered
problems in their crops, tells Lawrence Pih, a leading entrepreneurs sector
and board member of the brazilian wheat industry association, Abitrigo.
Not only is the crop failure in Mercosur, the mills still have higher costs
of imports due to the stronger dollar against the real. The U.S. currency
fluctuated recently near the highest level in more than three years. Adding
to the currency issue, there is another unfavorable factor in mind: many
imports next year will be made in countries outside Mercosur, and mills
with it will have to bear that do not pay tariffs when importing neighbors,
once inside the south American trading bloc’s exemption.
seCtor del trigo tendrá que luChar en 2013
La industria del trigo en Brasil, un de los principales importadores
mundiales de productos básicos, se enfrentará en 2013 una escasez de
la oferta en el Mercosur, lo que irá requirir obtener el grano en el hemisferio
norte en grandes volúmenes, y también ver los costos crecientes
que llegarán a los bolsillos los consumidores. Aparte de la pérdida de
cosechas y redución de la calidad de la producción en Brasil, los socios
comerciales, como Argentina, que suministra cerca del 80% de las
compras en el país, también sufrió problemas en sus cosechas, disse
Lawrence Pih, un de los empresarios del sector y miembro del directorio
de la asociación brasileña de la industria del trigo, Abitrigo. No sólo es
la pérdida de las cosechas en el Mercosur, los molinos todavía tienen
mayores costos de las importaciones debido a la fortaleza del dólar frente
al real. La moneda de EE.UU. há fluctuado recientemente cerca de su

mayor nivel en más de tres años. Agregando a la emisión de moneda, hay
otro factor desfavorable en mente: muchas importaciones el próximo año
se realizarán en países fuera del Mercosur, y molinos con que tendrá que
soportar que no pagan aranceles para la importación vecinos, una vez
dentro del bloque sudamericano de comercio de exención.

Cut in the priCe oF energy Will positively impaCt the
BaKery seCtor
The decrease in industry charges on energy prices for industry by
28%, announced by President Dilma Rousseff, will impact the segment
of industry suppliers of equipment and machinery for bakeries and
professional kitchens. Through the actions of the federal government,
some of the leading manufacturers and suppliers of equipment for
professional kitchens market say that reduced energy consumption will be
510 thousand KW/year, almost 8% less than the total spent in 2011, which
was of nearly 550 kW/year.
Corte em preCio de la energía tendrá impaCto
positivo em el seCtor de la panadería
La disminución de los gastos de la industria en los precios de energía para la
industria en un 28%, anunciada por la presidenta Dilma Rousseff, impactará
el segmento de proveedores de la industria de equipos y maquinaria para
panaderías y cocinas profesionales. A través de las acciones del gobierno
federal, algunos de los principales fabricantes y proveedores de equipos
para el mercado de las cocinas profesionales dicen que la redución de el
consumo de energía será 510 mil KW/año, casi un 8% menos que el total
de gastos en 2011, que fue de casi 550 kW/año.
Women gain more importanCy in Consumption oF
gourmet CoFFees
The Brazilian continues to consume more coffee. According to the
Brazilian Coffee Industry (ABIC), the consumption of the drink increased
3.05% between May 2011 and April 2012. Another survey by the IBGE
suggests that coffee is consumed daily by 78% of the population. Among
the main factors responsible for this growth, stands up the expansion of
consumption outside the home and gain new followers to gourmet coffee.
Even the old pattern of making coffee at home is increasingly in disuse,
and today women of different social classes lead to preference for specialty
coffees. And not just in consumption that they stand out. The presence
of women in agribusiness is also higher. Proof of this is the creation of
the International Women’s Coffee (IWCA, English International Women’s
Coffee Alliance). The group arrived in Brazil in 2011 and has 26 members.
muJeres ganan más importanCia en el Consumo de
CaFés gourmet
El brasileño continúa consumiendo más café. De acuerdo con la industria
del café brasileño (ABIC), el consumo de la bebida aumentó 3,05% entre
mayo de 2011 y abril de 2012. Outro estudio realizado por el IBGE sugiere
que el café es consumido diariamente por el 78% de la población. Entre
los principales factores responsables de este crecimiento, se levanta
la expansión del consumo fuera del hogar y ganar nuevos adeptos
al café gourmet. Incluso el viejo patrón de hacer el café en el país es
cada vez más en desuso, y las mujeres de hoy en día de las diferentes
clases sociales llevan a la preferencia de los cafés de especialidad. Y no
sólo en el consumo que se destacan. La presencia de las mujeres en la
agroindustria es también mayor. Prueba de ello es la creación de Café
Internacional de la Mujer (IWCA, Alianza Internacional de la Mujer Inglés de
café). El grupo llegó a Brasil en 2011 y cuenta con 26 miembros.
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serviÇos
idpC – agenda de Cursos 2013
JANEIRO

selo obrigaTório de
ConTrole de ipi nos vinhos
e derivados

Congelamento de pães (pães congelados)

9h às 12h

21/01 a 24/01

Atendimento ao Cliente

9h às 12h

21/01 a 04/02

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

23/01

Reaproveitamento de sobras

9h às 12h

28/01 a 01/02

Informática Básica

9h às 12h

28/01 a 01/02

Básico de Panificação

14h30 às 18h

28/01 a 15/03

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

28 e 29/01

Tortas Geladas

15 as 18h

28/01 a 02/02

Tábuas de Frios

15h às 18h

31/01

Petit four avançado

9 às 12h

04/02 a 08/02

Responsável Técnico

15h às 18h

04/02 a 08/02

Salgadinhos (básico de salgados)

15h às 18h

13 a 19/02

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9 às 12h

14 e 15/02

Atendimento ao Cliente

9 às 12h

18/02 a 01/03

Doces Finos

9h às 12h

18/02 a 22/02

Produtos Páscoa (especial de Páscoa)

9 as 12h

25/02 a 01/03

Responsável Técnico

9h às 12h

04/03 a 08/03

Produtos Páscoa (especial de Páscoa)

15 às 18h

04 a 08/03

Básico de Confeitaria

14h30 às 18h

11/03 a 24/04

Decoração de bolos (bicos)

9 às 12h

11 a 15/03

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

11 e 12/03

Massa Folhada

8h30 às 12h30 18/03 a 22/03

Atendimento ao Cliente

9 às 12h

18/03 a 01/04

Pães Rústicos

9h às 12h

25/03 a 01/04

Informática Básica

9h às 12h

01/04 a 05/04

Pães orgânicos

9h às 12h

01/04 a 05/04

Rotulagem Nutricional

15h às 18h

04/04

Atendimento ao Cliente

9 às 12h

08/04 a 19/04

Petit Four Avançado

9h às 12h

08/04 a 12/04

Pães de Fibras / Funcionais

9h às 12h

15/04 a 19/04

Produtos Dias das mães (especial dia das mães)

9h às 12h

22 a 26/04

Básico de Panificação

14h30 às 18h

22/04 a 06/06

Tábuas de Frios

9h às 12h

23/04

Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12h

24/04 a 25/04

StockFree

FEVEREIRO

MARçO

os panificadores associados ao SamPaPão não poderão ser
autuados em razão da comercialização de vinhos adquiridos antes
de 1º de janeiro de 2012 sem o selo de origem.

ABRIl

A Associação dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo
(AIPAN-SP) vem informar e esclarecer seus associados sobre o selo obrigatório de
controle do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nos vinhos e derivados.
A citada Instrução Normativa inclui os produtos classificados no Código 2.204
da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (Tipi),
vinhos, no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 504 de 3 de fevereiro de
2005. Ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2012 os referidos produtos somente
poderiam ser comercializados após receberem um selo de controle.
Como muitos panificadores têm em seus estoques produtos adquiridos
antes de 1º de janeiro de 2012 e, portanto, sem o selo de controle, a Secretaria
da Receita Federal poderia autuar os empresários do setor e apreender os
produtos. Visando evitar prejuízos a eles, o Departamento Jurídico Cível impetrou
Mandado de Segurança que tramita perante a 22ª Vara da Justiça Federal de
Brasília, nº 16594-89.2012.4.01.3310.
Em caráter liminar o Juiz de Direito que apreciou o caso proferiu a seguinte
decisão:
“Assim, defiro a liminar para determinar que a Autoridade impetrada se
abstenha de aplicar qualquer penalidade ou apreensão de mercadorias contra
os representados da Impetrante e suas afiliadas em relação aos estoques de
vinhos classificados no Código 2204 da Tabela de Incidência do IPI adquiridos
antes da obrigatoriedade de aposição do selo fiscal instituído pela Instrução
Normativa 1.026,alterada pela Instrução Normativa 1.191, ou seja, adquiridos
antes de 01 de janeiro de 2012, bem como em relação aos vinhos classificados
na Tabela Tipi sob o Código 2204, adquiridos de empresas que possuem liminar
para comercializarem tais Produtos.”
Dessa forma, os panificadores associados à AIPAN-SP não poderão
ser autuados em razão da comercialização de vinhos adquiridos antes de 1º
de janeiro de 2012 sem o selo de origem, nem poderão sofrer autuação se
adquirirem vinhos de empresas que têm liminares para comercialização dos
produtos sem o selo, devendo tal informação constar da nota fiscal de compra
do produto. A decisão foi deferida para os associados da AIPAN-SP e estamos
tentando estendê-la para os representados pelo SINDIPAN-SP.
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OBS.: As datas e horários poderão sofrer alterações.
Mais informações e inscrições: Secretaria do IDPC – Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: cursos@fundipan.org.br – Site: www.fundipan.org.br
As turmas poderão ser canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos.
Para não perder a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva.
Obedecemos a ordem de ligação dos interessados.

bem-vindos novos assoCiados do sampapão!
Fernando paiva Castro e aZevedo rua agnaldo manuel dos santos, 65-a
paniFiCadora 130 ltda.
praça antonio FranCo velasCo, 130
BianCa marCos lisBoa ConFeitaria
rya das peroBas, 192 - térreo
neW Charme pães, piZZas e lanChes
rua rio grande, 392
goody - indÚstria e ComérCio ltda.
rua Correia de melo, 119
doCeria paiol ltda. - me Filial
rua FlÓrida, 1.602
pães e doCes prinCesa dos pimentas estrada JusCelino KuBitsCheK, 1.525
CassandoCa pães e gastronomia ltda.
av. CassandoCa, 103
manoel rodrigues antunes leal
rua marCos Fernandes, 253 - apto 61
padaria e ConFeiraria guarulhense ltda.
rua santa iZaBel, 22
pães e doCes Flor de lotus ltda. rua. ten. Cel. J. J. Correia de arruda, 430
pães e doCes mirense ltda.
rua orindiuva, 711
ind. Com. de paniFiCação nova arauJo ltda.
estrada santa isaBel, 3.142
pan. e ConFeitaria rainha do Brasil
rua gomes Cardin, 283

Dez/Jan 2013

06/12/12 15:37

IPC_785.indd 43

06/12/12 15:37

44

IPC_785.indd 44

:::

IP&C 785

:::

Dez/Jan 2013

06/12/12 15:37

