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teCnoloGia
a evolução do delivery com 
intensifi cação do uso do 
m-commerce, o comércio 
via celular

Gourmet
idPC traz receitas 
exclusivas para o dia 
das mães e para as 
festas Juninas

Velho é o Seu PaSSado!
as mudanças no perfi l dos 
consumidores sêniores, muito 
mais antenados e exigentes 
em sua padaria

CaríCia eSSenCial
boas oportunidades de negócios e para agradar 
as consumidoras neste próximo dia das mães
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Antero José Pereira 
é Presidente do 

Sindicato da Indústria 
de Panificação e 

Confeitaria de São 
Paulo – SAMPAPÃO 

e da
Associação dos 

Industriais de 
Panificação e 

Confeitaria de São 
Paulo – Aipan

e d i t o r i a l

Ele deve também se preocupar com 
o bem-estar e com o aparelhamen-
to profissional dos trabalhadores 
que representa, e se debruçar sobre 
a necessidade de criação de meca-
nismos internos para compartilhar 
com os empregadores a obrigação 
de pagar pela formação e capacita-
ção de seus sindicalizados.

Por meio de ações efetivas como 
essa, bom senso é o mote que pode 
levar a mudanças positivas e erra-
dicar, de vez, o problema da carên-
cia de bons profissionais e da secu-
lar falta de qualificação de mão de 
obra no Brasil. Até porque ficar só 
reclamando e jogando-o nas costas 
alheias não resolveu nada no passa-
do, e não vai resolver nada também 
no presente e no futuro. Mas diálogo 
e bom senso, com toda a certeza, po-
dem fazer isso.

Um grande abraço!

problema da falta de quali-
ficação de mão de obra con-
tinua grave e sem solução 

em nosso País. Não que faltem es-
colas ou pessoas interessadas e efe-
tivamente precisando serem qua-
lificadas. O que falta, na verdade, é 
vontade política para resolver essa 
questão, que é tão recorrente quan-
to o descaso com os gastos públicos, 
a corrupção e a ineficiência de nos-
sa produtividade, entre outras pra-
gas que insistem em obstaculizar o 
desenvolvimento do Brasil, fazendo 
com que ele ainda fique na lanterna 
no rol dos emergentes.

No que diz respeito da capacita-
ção profissional, às vezes, me per-
gunto por que o perverso e recor-
rente conceito do “quem sabe faz e 
quem não sabe, reclama” não pode 
ser transformado em “quem sabe 
faz e quem não sabe, aprende a fa-
zer e resolve”?

Sobre esse tema, constantemen-
te, me pergunto também por que a 
solução do problema da qualificação 
de mão de obra tem que ser uma 
questão de resolução exclusiva da 
classe patronal? Por que as entida-
des dos trabalhadores, que recebem 
tantos subsídios do governo, além 
das copiosas e regulamentadas con-
tribuições e impostos sindicais, não 
utilizam parte dessas verbas para 

promover a educação para o traba-
lho entre seus associados?

Infelizmente, nesse caso, parece 
que é mais fácil continuar onerando 
o empregador e colocando nele a cul-
pa pela existência do problema. Ou 
seja, resolvê-lo não é prioridade. Mas 
colocar a boca no trombone para dar 
continuidade à grita por soluções 
que, dessa forma, simplesmente 
nunca vão chegar e, ainda, propagar 
a falsa equação maniqueísta de que 
o patrão é sempre um explorador e 
o empregado sempre um hipossufi-
ciente nessa relação, parecem indu-
bitavelmente sê-lo. Sim, parece ser 
mais fácil fazer isso do que utilizar 
parte do dinheiro que entra para 
garantir a seus filiados o justo di-
reito ao aperfeiçoamento profissio-
nal e uma vida melhor, para eles e  
suas famílias.

Um pacto social verdadeiro, que 
tanto necessitamos, só pode nascer 
do diálogo e da negociação. É quase 
como um casamento, em que um 
cônjuge sempre tem que abrir mão 
de algo, para ganhar outra coisa ali 
na frente, para conviver em harmo-
nia com o parceiro.

Assim, não é apenas com reivin-
dicações e pedidos de equiparação 
às conquistas obtidas por outras 
entidades de classe e de represen-
tação laboral que vive um sindicato. 

Bom senso é o mote que pode levar a mudanças positivas e erradicar, de vez, o problema 
da carência de bons profissionais e da secular falta de qualificação de mão de obra no Brasil.

Por que não dividir a 
resPonsabilidade da 
qualificação Profissional?
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

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

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

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

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

 ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto: 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

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

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Eduardo José Manuel Machado

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa
diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 
André dos Santos Teixeira

diretor finanCeiro: 
Manoel de Oliveira Martins

diretor finanC. adJ: 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

diretor SoCial: 
João Lucas Dias Gonçalves

diretor téCniCo: 
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

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

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes
Valdeir Antonio de Jesus

diretoreS CulturaiS
Sérgio Bartolo Manso

Ricardo Jacob de Magalhães Correa

diretor nomeado
Eduardo José Manuel Machado

ConSelho fiSCal
Fernando Gonçalves Perregil

Fernando Pedro de Souza
Manuel Rodrigues Antunes Leal

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Pedro Paulo Sobrinho

Ronaldo Amaro Macarrão
Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2009-2013

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

diretor exeCutiVo: 
Paulo Roberto O. Sciamarelli

teSoureiro: 
Carlos Gonçalves Teixeira

SeCretário: 
Eduardo Gonçalves Martins
ConSelho adminiStratiVo  

membroS natoS

Alfredo Carreira dos Santos
Alfredo Martins (in memoriam)

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

ConSelho adminitratiVo  

membroS eleitoS

Antero José Pereira
Armênio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
José Augusto Caseiro

Júlio César Dinis
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

ConSelho ConSultiVo 
membroS efetiVoS

Alexandre Pereira Silva
Christian Mattar Saigh

Fernando Vasco Leça do Nascimento
Luiz Martins

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Marcos Antônio Gonçalves Salomão

Ronaldo Amâncio Góz

ConSelho ConSultiVo 
membroS SuPlenteS

Antônio Pinto Ferreira

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Jaime Antônio Dias Simão

João Diogo
João Lucas Dias Gonçalves
Luiz Ivanildo Tenório Farias

Oswaldo Rodrigues de Abreu

ConSelho fiSCal – efetiVoS
André dos Santos Teixeira

Jair Marchini
Manuel de Oliveira Martins

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antônio Rodrigues Ferreira

José Borges Pereira
Manuel Rodrigues Gato

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2009 – 2012

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manoel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Rubens Casselhas

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antônio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Jair Marchini

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre  Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

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

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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saMPaPão ParticiPa da reunião da uib no Marrocos
Representando o Brasil e a CIPAN, o presidente do SAMPAPÃO, 
Antero José Pereira, e o vice-presidente da Aipan-SP, Rui Manoel 
Rodrigues Gonçalves, estiveram presentes ao Congresso Extraor-
dinário da UIB, realizado em Casablanca, no Marrocos, entre os 
dias 19 e 22 de março. O encontro serviu de palco para a dis-
cussão de numerosos temas relacionados ao momento atual da 
panificação no mundo, a projetos da entidade já em andamento e 
a propositura de novas atividades em prol do aperfeiçoamento do 
setor de panificação e confeitaria ao redor do planeta. Entre eles, 
assuntos técnicos como a redução do sódio nos produtos panifi-
cados e a substituição do gás atualmente utilizado nos motores de 
equipamentos de refrigeração por outro com características eco-
friendly, de cunho econômico, como o crescimento da tendência 
de consumo de pães congelados e a redução do consumo de pão 
por conta da crise que abala a Europa, a evolução da panificação 
na África – lenta, porém consistente – e, ainda, em termos de pro-
gramação e calendário de novos eventos. Nesse âmbito, além da 
confirmação da realização do Fórum Mundial da Panificação em 

São Paulo, em abril de 2015, falou-se, também, das expectativas 
da participação da UIB, pela primeira vez tendo assento na mesa 
diretiva do evento, no 20º Congresso Internacional de Nutrição, 
importante encontro que terá lugar na cidade de Granada, na Es-
panha, entre os dias 15 e 20 de setembro de 2013.
Fusão – Durante a realização do Congresso, foi aprovada a fusão 
entre a UIB e a União Internacional de Confeitaria (UIPCG), para 
formar a nova União Internacional de Panificação e Confeitaria 
(UIBC), cujas atividades terão início em 1º de janeiro de 2014. 
Nos últimos meses, as duas organizações globais já estavam tra-
balhando em conjunto para definir os estatutos da nova entida-
de, com o objetivo de assegurar um desenvolvimento equilibrado 
e do interesse de panificadores/padeiros e confeiteiros de todas 
as partes do mundo. Tanto a UIB quanto a UIPCG continuarão a 
funcionar até o final de 2013 e todos os delegados de ambas as 
uniões internacionais estão convidados a participar do Congres-
so de Nutrição de Granada, no qual a UIBC será formalmente 
constituída e se procederá a eleição de um novo Presidium.

evento discutiu temas importantíssimos para o setor na esfera mundial e foi palco para o anúncio da criação da uibC.

UIB

O faturamento da panificação brasileira 
em 2012 cresceu 11,6% em relação ao 
ano anterior, movimentando R$ 70,29 
bilhões. Este é o sexto ano consecutivo 
em que o setor registra crescimento anu-
al superior a 10%. Esses números foram 
apresentados durante o IV Café com 
Parlamentares, que a Associação Brasi-
leira da Indústria da Panificação e Con-
feitaria (Abip) realizou em Brasília, evento 
prestigiado por mais de 60 congressis-
tas e pelo próprio ministro do Trabalho, 
Manoel Dias. A diretoria do SAMPAPÃO 
foi representada no encontro por Alfredo Carreira dos Santos e 
Delcino Pedro dos Santos. “Esse desempenho revela não apenas 
a importância econômica do setor, como também sua capacida-
de de resposta para atender às novas demandas e exigências do 
consumidor”, diz o presidente da Abip, Alexandre Pereira. Con-
forme ele observa, o comportamento positivo do setor foi obtido 

Panificação cresce 11,6%, coM faturaMento de r$ 70 bilhões
apesar da estagnação das vendas de seu 
principal produto – o pão, cujo consumo 
per capita está estacionado nos 33,5 qui-
los por habitante ano, pouco mais da me-
tade dos 60 quilos recomendados pela 
Organização Mundial da Saúde, da ONU. 

Reinvenção da padaria – Nesse am-
biente, o crescimento do setor é explica-
do pelo processo de modernização que 
a panificação atravessa, com uma maior 
oferta de mix de produtos, novos e dife-

renciados serviços e avançados proces-
sos de gestão. “A padaria soube se reinventar, transformando-
-se num autêntico centro de conveniência para o consumidor”, 
diz Alexandre Pereira. Em relação ao pão – o carro chefe do 
segmento – o presidente da Abip afirma que há grande espaço 
de crescimento, considerando-se o nível de consumo de países 
de condições sócio-econômicas similares ao Brasil.

bom resultado: este é o sexto ano consecutivo em que 
o setor registra crescimento anual superior a 10%.

StockFree
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O SAMPAPÃO acaba de fechar um acordo com a Beneficência Portuguesa de São 
Paulo para que esta entidade passe a receber os créditos do programa da Nota Fis-
cal Paulista das notas fiscais emitidas pelas padarias associadas sem identificação do 
CPF do consumidor. Os créditos repassados pela Fazenda chegarão como dinheiro à 
entidade. O sistema da NFP foi implementado pela lei nº 12.685 de 29/08/2007 com o 
objetivo de estimular os consumidores a exigirem a nota fiscal a cada compra. Ele gera 
créditos aos cidadãos e às empresas do estado de São Paulo. Entidades paulistas, 
sem fins lucrativos, de assistência social e da área da saúde podem ser indicadas como 
favorecidas, de acordo com o artigo 6º do Decreto nº 54.179, de 30 de março de 2009. 
A Beneficência Portuguesa se cadastrou em meados de 2012 no site da Secretaria da 
Fazenda para usufruir dos benefícios do Programa Nota Fiscal Paulista. O consumidor 
que tiver interesse em doar seus créditos deve manter o documento fiscal em branco, 
ou seja, não pode indicar um CPF ou CNPJ. Com o objetivo de facilitar a doação, a 
Beneficência Portuguesa colocará urnas para depósito dos cupons nas padarias e es-
tabelecimentos associados ao SAMPAPÃO.

associados unidos eM Prol da beneficência Portuguesa

Por meio da iniciativa, todos os créditos das 
notas fiscais não identificadas com o CPf do 
consumidor poderão ser revertidos para a 
beneficência Portuguesa.

 Beneficência Portuguesa 

No último dia 8 de março, durante a realização da sessão solene do 
34º aniversário do Arouca São Paulo Clube, o presidente do SAM-
PAPÃO, Antero José Pereira, recebeu mais uma importante homena-

Presidente do saMPaPão recebe Medalha no aniversário arouca
gem da entidade: a Medalha de Mérito das Comunidades Portugue-
sas, outorgada pelo governo de Portugal às personalidades nascidas 
naquele país que se destacam no cenário internacional. “Fiquei muito 

feliz e honrado com essa distinção, que traduz o reco-
nhecimento de nosso trabalho de muitos anos à frente 
das entidades de panificação de São Paulo, o que é 
muito bom”, afirma Antero. A sessão solene foi realiza-
da no salão de eventos da sede do clube, no bairro do 
Tremembé, e foi prestigiada com a presença de várias 
personalidades e autoridades, entre as quais a de Pau-
lo Lopes Lourenço, cônsul de Portugal em São Paulo; 
a de Antonio de Almeida e Silva, presidente do Con-
selho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo; a 
de José Pinho dos Santos, presidente do Arouca São 
Paulo Clube; a do deputado Arnaldo Faria de Sá; e a 
do vereador Toninho Paiva. 

Ar
ou

ca

evento no qual o presidente do SamPaPão foi homenageado reuniu um grande número 
de personalidade e autoridades.

Estão abertas até o dia 16 de novembro 
as inscrições para o Prêmio SAMPAPÃO 
DE JORNALISMO 2013, concebido para 
estimular e melhorar a divulgação do se-
tor de panificação nas categorias de mídia 
impressa (jornais, revistas e suplementos 
semanais, revistas femininas, revistas de tu-
rismo com editoria de gastronomia, revistas 
masculinas, revistas infantis e revistas de 
saúde) e mídia eletrônica (televisão, internet 
e rádio). Para esta sétima edição, o Prêmio 
espera um grande número de inscrições de 
matérias publicadas e divulgadas na mí-
dia impressa e eletrônica, entre os dias 1º 
de novembro de 2012 e 31 de outubro de 
2013. A avaliação delas será feita por um júri misto, composto 

veM aí o 7º PrêMio de JornalisMo do saMPaPão

Para esta sétima edição, o Prêmio espera um 
grande número de inscrições de matérias 
publicadas e divulgadas na mídia impressa e 
eletrônica, entre os dias 1º de novembro de 
2012 e 31 de outubro de 2013.

por três diretores e um membro da As-
sessoria de Imprensa dos organizadores, 
mais cinco jornalistas e membros da mí-
dia que vivem e atuam no estado de São 
Paulo e não tenham matérias inscritas no 
concurso. Os resultados serão anuncia-
dos numa data ainda a ser definida, em 
cerimônia solene, na qual os prêmios se-
rão concedidos aos vencedores de cada 
categoria. Os primeiros de cada uma de-
las receberão uma passagem para Paris/
França, mais de 1.500 euros para despe-
sas de hospedagem e gastos pessoais. 
Para os segundos lugares, uma passagem 
para Lisboa/Portugal, mais 1.000 euros. E, 

para cada um dos os terceiros colocados, um notebook.

Sto
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Para reforçar o conceito de escola do IDPC, o Departamento de Marketing do SAMPAPÃO 
criou um cartaz que será distribuído a todos os panificadores associados até o final de abril. 
A iniciativa faz parte de uma campanha de divulgação dos 38 serviços oferecidos pelas 
entidades a seus filiados, que além de cartazes, contará com a divulgação por meio de 
distribuição de folders, e-mail marketings e banners no site www.sindipan.org.br. Antes do 
cartaz do IDPC, já foi realizada uma ação contemplando o ciclo de seminários e palestras 
do SAMPAPÃO. “A proposta é distribuir essas peças para os associados a cada dois me-
ses. As próximas vão abordar temas como os serviços dos Departamentos de Odontolo-
gia, Jurídico e do Clube Ceripan”, destaca Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

saMPaPão desenvolve caMPanha Para 
divulgar serviços

SAMPAPÃO

as peças serão 
distribuídas a cada 
dois meses para 
os associados, a 
fim de divulgar a 
extensa lista de 
serviços a eles 
oferecidos pelo 
SamPaPão.

Confirmado: o Comitê Feminino do SAM-
PAPÃO terá um estande na próxima FI-
PAN, a ser realizada entre os dias 22 e 25 
de julho deste ano, no Expo Center Norte, 
em São Paulo. Além de utilizar o espaço 
para divulgar seus projetos já em anda-
mento – como as campanhas da “Saco-
la Vai e Volta” e da reciclagem de óleo e 
de aparelhos celulares nas padarias –, ela 
também promoverá seu projeto-piloto de 
reciclagem de todo o papelão, plásticos e latas descartados du-
rante o evento, com o objetivo de tornar a próxima edição da 
feira ainda mais sustentável.

coMitê feMinino Marcará Presença na fiPan 2013

Parceria com onG Visarte proporcionará 
capacitação em artesanato sustentável e educação 
continuada em empreendedorismo para mulheres 
em situação de vulnerabilidade social.

ONG Visarte – Outra boa notícia do Co-
mitê Feminino do SAMPAPÃO é a sua re-
cém-fechada parceria com a ONG Visar-
te, uma entidade sem fins lucrativos, que 
atende mulheres em situação de vulnera-
bilidade social, por meio da capacitação 
em artesanato sustentável e educação 
continuada em empreendedorismo, ges-
tão e cidadania. A proposta do Comitê 
Feminino é promover conjuntamente com 

a Visarte ações de transformação social, tais como cursos e 
treinamentos, para apoiar e promover a geração de renda para 
essas pessoas.

teM início o ciclo de Palestras da escola Móvel

Planejamento estratégico para as Padarias foi o primeiro tema do Ciclo de Palestras na escola móvel do SamPaPão. a próxima acontece em maio.

Teve início, no dia 19 de março, a programação do Ciclo de 
Palestras da Escola Móvel do SAMPAPÃO. A primeira delas, 
intitulada “Planejamento Estratégico para as Padarias”, foi re-
alizada no do Makro Guarapiranga, onde a carreta da Escola 
Móvel está temporariamente “estacionada”. E as próximas já 
têm data e tema definidos, também nas unidades do Makro: 

no dia 29 de maio, na Zona Leste, será promovida a palestra 
com o tema “Inovação para Padarias”; e no dia 25 de setem-
bro, na Zona Norte, acontecerá a palestra intitulada “Estratégia 
de Vendas nas Padarias”. Fique ligado no site e nas circulares 
do SAMPAPÃO para obter mais detalhes sobre esses impor-
tantes eventos.
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harald MelKen unique agora teM cacau fino 100% brasileiro
Com o objetivo de valorizar o cacau brasileiro e difundir o con-
ceito de Chocolate Gourmet, a Harald, pioneira na fabricação 
de chocolates no País, renova a Linha Harald Melken Unique, 
trazendo para o mercado brasileiro o padrão dos chocolates eu-
ropeus produzidos com matérias-primas de fazendas da Bahia 
e da região amazônica do Pará. Os produtos são elaborados 
somente com liquor e manteiga de cacau, sem adição de ou-
tras gorduras, sendo ideais para atender chefs chocolatiers e 
pâtissiers na produção de suas criações. A linha reúne a mais 
sofi sticada e completa coleção de chocolates de origem produ-
zidos no Brasil, onde a Harald é a única marca nacional a utilizar 
o cacau fi no originário dessas regiões com chancela de proce-
dência declarada, o que garante a origem de um chocolate su-
perior, levando em conta sua localização geográfi ca, qualidade 
do solo, as fontes de água, forma de cultivo e o processamento 
dos grãos de cacau.

DNa de produção – “É um sonho realizado fazer chocolate de 
alta qualidade com produtos do nosso próprio País. O segredo 
do bom chocolate reside no cacau e, como brasileiro, pensei 
que tínhamos que valorizar o cacau daqui e passamos a bus-
car pessoas que faziam um bom chocolate como os produtores 
João Tavares e M. Libânio Agrícola, da Bahia, e a cooperati-
va CAMTA da região amazônica do Pará”, declara Ernesto Ary 
Neugebauer, presidente da Harald.
O executivo acrescenta que a Harald possui a rastreabilidade do 
sistema, o que signifi ca que a empresa conhece a origem de toda 
sua matéria-prima. “Sabemos o DNA de produção, já que tudo é 

mapeado, ou seja, sabemos de onde vem cada matéria-prima, 
qual é o lote do fornecedor, etc. Cada vez mais as pessoas no 
mercado de chocolate fi no querem saber de onde vêm os produ-
tos que estão consumindo e nós já temos todo esse processo de 
rastreabilidade estabelecido”, acrescenta.

Fundada por imigrantes alemães, a Wickbold iniciou suas ativida-
des em 15 de março de 1938 como uma padaria familiar e, ao 
longo dos anos, transformou-se em uma das maiores potências 
brasileiras na fabricação de pães especiais industrializados. Com 
foco total na alimentação saudável, ampliou pouco a pouco a va-
riedade de seus produtos com a mesma qualidade, pioneirismo 
e tradição que a caracterizam desde a origem, sempre alinhada 
às tendências mercadológicas. Hoje, tem muito a comemorar e 
o lema que marca seus 75 anos, mais jovem do que nunca, é 
“Tradição em Inovar”.

WicKbold coMPleta 75 anos de trabalho e inovação
O segredo para o avanço e perenidade da Wickbold, segundo 
seus dirigentes, está na capacidade de se reinventar e de usar a 
experiência adquirida na elaboração de produtos inovadores para 
o mercado, como foi o caso da linha Grão Sabor, os primeiros 
pães especiais integrais adicionados de grãos inteiros vincula-
dos à saúde, dos pioneiros pães lights industrializados (na época 
denominada diet) e da linha EstarBem, que contempla o único 
pão funcional do Brasil aprovado pela ANVISA, lançado em 2009, 
além de linhas exclusivas, como Torradas Especiais, Pães Sem 
Casca, Tickroc (snacks integrais) e Pães do Mundo.

Entre os três maiores – Com capital 100% nacional, a Wickbold 
está entre os três maiores fabricantes de pães industrializados do 
País. A marca detém a liderança no segmento de pães especiais, 

que inclui as linhas Integral, Light e Funcional 
(Fonte: Nielsen T.Brasil por marca). Possui quatro 
unidades fabris e nove de distribuição no Brasil, 
que comercializam produtos em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Distrito 
Federal, Tocantins e Bahia. 

hoje, a marca 
tem muito a 
comemorar e o 
lema que marca 
seus 75 anos, mais 
jovem do que 
nunca, é “tradição 
em inovar”.

W
ickbold 

Harald

a linha reúne a mais sofi sticada e completa coleção de chocolates de 
origem produzidos no brasil para atender chefs chocolatiers e patissiers 
na produção de suas criações.
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diatt lança barra “zero” Para o food service
Tradicional marca de chocolates dietéticos, atuante há 20 anos no mercado nacional, a Diatt lança agora 
sua BARRA DE CHOCOLATE ZERO 50% CACAU para o food service. Totalmente livre de açúcar, o 
produto vem em embalagem de 400 gramas e busca ser uma alternativa para o preparo de pratos 
mais saudáveis e com sabor que se mantém altamente fi el ao chocolate tradicional. A barra Diatt 
Zero 50% é uma opção para padarias, confeitarias, docerias, restaurantes e hotéis, entre outros 
estabelecimentos comerciais. A Diatt se destaca no mercado pelo sabor diferenciado que consegue 
incorporar em seus produtos: “Nossa empresa se empenhou para oferecer ao food service e aos 
confeiteiros uma nova opção de matéria-prima que seja mais saudável e de alto padrão gastronômico,” explica 
Renato Abaurre, diretor da SPA, empresa detentora da marca Diatt. SAC: (11) 3699-7152. Site: www.diatt.com.br

torcida teM novas eMbalagens verticais
A marca Torcida, da PepsiCo, lança uma super novidade em seu portfólio de produtos: NOVA EMBALAGEM EM FORMATO VERTICAL que 
facilitará ainda mais o consumo rápido e em qualquer situação. A embalagem do novo item possui a mesma identidade das demais, com a 
torcida e o futebol estampados no pacotinho. Porém, inova na praticidade e originalidade para o consumo individual “On The Go” em que 
propõe uma nova forma para o consumo do snack, virando a embalagem direto na boca. O produto, que contêm 35 g, tem a medida ideal 
para quem quer curtir um aperitivo durante o jogo de futebol, ou fazer um lanchinho na correria do dia a dia, ao preço sugerido de somente uma 

moeda de um real. Daniel Camillo, gerente de produto da marca, explica 
que: “O conceito, estampado na embalagem “Abriu, já era”, é uma forma 
de demonstrar que é só abrir e matar a fome em qualquer hora e lugar”. Os 
pacotes estão disponíveis em sete sabores diferentes: Calabresa, Pizza, 
Churrasco, Queijo, Bacon, Cebola e, o campeão, Pimenta Mexicana. SAC: 
0800 727 3048. Site: www.lucky.com.br 

sucesso eM 60 Países, agora no brasil
A Arcor do Brasil aposta em uma marca de bombons consolidada mundialmente e anuncia o lançamento do 
BON O BON no País. Presente há mais de 28 anos no mercado global, o produto é um sucesso de vendas em 
mais de 60 países. A novidade é que o bombom foi totalmente adaptado ao paladar brasileiro. Ganhou versões 
baseadas nos doces típicos, nas versões Beijinho com Raspas de Coco, Brigadeiro com chocolate granulado 
e Original (Amendoim). Fabricado com dupla cobertura de chocolate, o produto tem exclusivo recheio aerado 
e cremoso, além de ter uma casquinha crocante que derrete na boca. Além disso, a marca Bon o Bon chega 
com uma nova proposta para o segmento de bombons, apresentando inovação na embalagem e nos sabores, 
alta qualidade e preço acessível. Outra novidade da Arcor está na linha de caramelos Butter Toffees, que ganha 
o sabor CHEESECAKE COM FRUTAS VERMELHAS. Com calda de frutas vermelhas e capa de leite, compõe 
a linha já consagrada pelos consumidores. SAC: 0800 055 8450. Site: www.arcor.com.br 

novidades Para aliMentação fora do lar
A Perdigão Food Services, divisão de negócios da BRF dedicada ao desenvolvimento de soluções 
para a alimentação fora do lar, lança com exclusividade nas regiões sul e sudeste uma LINHA 
ESPECIAL DE CONDIMENTOS EM SACHÊ: ketchup, mostarda e maionese. Os produtos serão 
comercializados em sachês com 8g, que oferecem maior praticidade e segurança alimentar, tanto 
para o estabelecimento quanto para o consumidor. Lançamentos da Sadia Food Services são, por 
sua vez, os NOVOS FORMATOS DOS SEUS TRADICIONAIS PRESUNTO E APRESUNTADO. O 
objetivo é oferecer ainda mais praticidade aos profi ssionais que atuam em padarias, restaurantes 
e pizzarias, entre outros pontos de venda. A peça maior manteve o tamanho retangular, porém, 
aumentou peso (4kg). A proposta é garantir um maior rendimento e padronizar o tamanho das fatias, 
melhorando ainda mais a produtividade dos estabelecimentos. Já para os pequenos estabelecimentos 
e profi ssionais autônomos, a Sadia Food Services criou uma peça menor, com 2kg, ideal para manter 
o frescor do produto, fácil de armazenar e manusear, além de representar um menor desembolso para 
o comprador. SAC: www.perdigao.com.br/fale-conosco. Site: www.perdigao.com.br/food-services

Diatt/SPA

A Arcor do Brasil aposta em uma marca de bombons consolidada mundialmente e anuncia o lançamento do 
 no País. Presente há mais de 28 anos no mercado global, o produto é um sucesso de vendas em 

mais de 60 países. A novidade é que o bombom foi totalmente adaptado ao paladar brasileiro. Ganhou versões 
baseadas nos doces típicos, nas versões Beijinho com Raspas de Coco, Brigadeiro com chocolate granulado 
e Original (Amendoim). Fabricado com dupla cobertura de chocolate, o produto tem exclusivo recheio aerado 
e cremoso, além de ter uma casquinha crocante que derrete na boca. Além disso, a marca Bon o Bon chega 
com uma nova proposta para o segmento de bombons, apresentando inovação na embalagem e nos sabores, 
alta qualidade e preço acessível. Outra novidade da Arcor está na linha de caramelos Butter Toffees, que ganha 
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barras de cereais quaKer ganhaM versões light
A PepsiCo lança mais uma novidade de Quaker, sua marca líder no segmento de aveia: as tradicionais 
BARRINHAS DE CEREAIS NA VERSÃO LIGHT. São dois novos sabores com 15% de frutas em sua 
composição, abacaxi com hortelã e maracujá com manga. A marca apresenta ainda a VERSÃO LIGHT DA 
LINHA 7 GRÃOS, que possui 25% menos gordura. O produto está disponível nos sabores: Morango com 
Iogurte, Pêssego e Laranja com Acerola. As barrinhas são uma saborosa opção para a alimentação entre 
as refeições de maneira saudável, combinando a nutrição da aveia com a riqueza dos grãos integrais. Elas 
trazem a conveniência no consumo da aveia, um cereal rico em diversos nutrientes cujo consumo diário pode, 
comprovadamente, trazer diversos benefícios à saúde. SAC: 0800 726 0066. Site: www.quaker.com.br 

danone traz novo sabor Para as Padarias
A tradicional linha de sobremesas lácteas da Danone traz o novo sabor DANETTE CHOCOLATE MEIO-AMARGO para completar a linha 
de sobremesas cremosas. Com a novidade, a marca, que já possui em seu portfólio os sabores Danette Chocolate ao Leite e Danette 
Chocolate Branco, entrega para o consumidor toda a satisfação de paladar que só o chocolate 
consegue proporcionar. “Em nossas diversas interações com os consumidores, um dos sabores 
mais requisitados para Danette era o chocolate meio-amargo. Portanto, incluir esse sabor em nosso 
portfólio atende diretamente aos desejos dos consumidores brasileiros” explica Benoît Angénieux, 
gerente da marca. “Seguimos investindo em tendência de sabor para fortalecer o vinculo da marca 
com chocolate, garantindo aos fãs do produto uma experiência única de cremosidade e satisfação”, 
enfatiza. SAC: 0800 7017561. Site: www.danone.com.br 

os PriMeiros cooKies orgânicos diet e light do brasil
Durante dois anos, a Mãe Terra encarou o desafi o de desenvolver 
um produto que fosse orgânico e integral, mas que não tivesse 
adoçantes artifi ciais e, ainda, fosse saboroso para o consumidor 
fi nal. E o resultado desse trabalho dedicado é o lançamento de 
nova LINHA COOKIES ORGÂNICOS DIET E LIGHT, a primeira 
no Brasil. Crocantes e muito gostosos, os cookies light têm 
redução de pelo menos 30% de gorduras e são perfeitos para 
quem busca uma dieta mais saudável. Além disso, são 100% 

naturais e feitos com farinha integral orgânica de moinho de pedra, que preserva os nutrientes originais do trigo. Sem contar que seus 
ingredientes são cultivados sem agrotóxico nenhum. Estão disponíveis em dois sabores: Laranja e Cacau & Coco, e nas versões 120g (ótimo 
para comer em casa com a família) e individual de 30g (ideal para um lanchinho rápido no trabalho ou na lancheira das crianças). Sem adição 
de açúcar e deliciosos, os cookies diet podem ser consumidos por diabéticos ou pessoas que buscam alimentos mais saudáveis. Feitos 
com ingredientes orgânicos, também levam farinha integral orgânica de moinho de pedra. Nos sabores Damasco & Castanhas e Castanha 
do Pará, são encontrados em embalagens de 120g. SAC: (11) 3468-0170. Site: www.maeterra.com.br 

3corações lança caPPuccino Pronto Para beber
O Grupo 3corações já provou que cappuccino pode ser consumido gelado com o Cappuccino 
Shake em 2011. Agora, vai ampliar essa tendência com uma nova linha de produtos da marca 
líder de mercado, com mais de 55% de market share. Com o objetivo de aliar praticidade 
e inovação, a 3corações lança o CAPPUCCINO PRONTO PARA BEBER, em embalagens 
Tetra Prisma com 187ml. Voltada para o público jovem, a bebida gelada está disponível nas 
padarias nos sabores Classic, Light e Chocolate. Para a companhia, o lançamento é mais um 
passo para aproximar o Cappuccino 3corações de estudantes, universitários e pessoas que 
buscam praticidade. “A 3corações quer reforçar a tendência do consumo de bebidas geladas 
a base de café, que já é forte no exterior, e expandir a experiência do consumidor para novos 

formatos. Associando a busca pela praticidade de um produto pronto para beber, com o aumento do hábito do brasileiro a experimentar 
bebidas à base de café, chegamos a um produto prático, gostoso e que pode ser consumido em qualquer hora e lugar”, explica Marcela Issa, 
gerente de Inovação do Grupo. SAC: 0800 031 3033. Site: www.3coracoes.com.br 
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chinotto traz o “legítiMo sabor da itália”
Com sabor levemente amargo, o novo refrigerante CHINOTTO é 100% natural. Seu extrato, composto pelos vegetais 
aromáticos camomila, genziana, asperula, chiretta, assenzio romano, canela e pela frutinha chinotto, é semelhante ao da 
bebida consumida na Itália. Também é lá onde esse cítrico semelhante a uma laranja cresce, principalmente na região da 
Liguria. Na Itália, o Chinotto é uma tradição e os consumidores podem encontrar o refrigerante em pizzarias, lanchonetes 
e supermercados, tanto que no país existem marcas conhecidas mundialmente como a San Pelegrino que envasa a 
bebida por lá. No Brasil, a Refrigerantes Convenção é a única a produzir o Chinotto que é pasteurizado, sem adição de 
conservantes e ideal para ser consumido durante e após as refeições e para acompanhar bebidas destiladas como vodka, 
whisky, rum e gim. Primeiro refrigerante com o “legítimo sabor da Itália” a chegar ao Brasil, Chinotto pode ser encontrado 
em latas com 350ml. SAC: 0800 771 0008. Site: www.refrigerantesconvencao.com.br 

aMazon beer aPresenta cerveJa stout açaí
Apreciar uma boa cerveja ou degustar um açaí. Duas ótimas opções, mas e se você puder juntar esses dois prazeres em um 
só produto? É isso que a Amazon Beer, com 13 anos de tradição e inovadora quando o assunto é cerveja artesanal, lança 
a STOUT AÇAÍ. O açaí é um fruto tradicionalmente encontrado na floresta tropical Amazônica e tem diversas propriedades 
positivas, tanto para o uso culinário, quanto para o uso estético. Possui cálcio, ferro, vitamina C e E, além de ser indicada 
no tratamento e prevenção de diversas doenças, como hipertensão, envelhecimento precoce e falta de energia. Pensando 
nessas qualidades que o açaí possui, a Stout Açaí é fortificada com a energia do fruto, é escura e encorpada, além de 
apresentar uma espuma de boa formação e persistência, com teor alcoólico de 7,2% Vol. SAC: (91) 3212-5401. Site: www.
amazonbeer.com.br 

bioleve investe eM garrafas sustentáveis
Quarta maior envasadora de água mineral do mercado brasileiro, a bioleve adotou o a sustentabilidade como um dos pilares de 
sua estratégia de mercado. Para diminuir o impacto ambiental de sua operação, a empresa está investindo para REDUZIR O 
PESO DE SUAS GARRAFAS PET. Atuando também com sucos, bebidas isotônicas, energéticos e refrigerantes, todos feitos 
com pura água mineral da montanha, a empresa produz em sua fábrica situada em Lindóia (SP) cerca de 500 mil garrafas 
por dia. Investindo em gargalos, moldes e equipamentos de envase mais eficientes, a bioleve já conseguiu diminuir em 23% 

a quantidade de resina PET usada na produção de suas embalagens PET. Isso significa que 20 toneladas de 
resina PET deixaram de ser consumidas por mês. Para alcançar esse resultado, que será comunicado aos 
consumidores por meio de um selo impresso nos rótulos dos produtos, a empresa já investiu cerca de R$ 
1,5 milhão na sua linha de envase. Mais R$ 400 mil foram destinados ao aprimoramento da área de moldes e 
injeção. SAC: 0800 0198343. Site www.bioleve.com.br 
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azeite cardeal ganha eMbalageM inédita
A marca de Azeites Extravirgem Cardeal, produzida e distribuída pela Bunge Brasil, REFORMULOU TOTALMENTE 
SUAS EMBALAGENS, mantendo a mesma qualidade e sabor. Desenvolvida pela agência Bendito Design, a nova 
garrafa é inspirada no mercado de bebidas, importada e inédita no Brasil. O produto de origem mediterrânea é o único 
do mercado que oferece quatro variações de acidez máxima (0,2%, 0,3%, 0,4% e 0,5%), com recomendação culinária. 
A mudança da embalagem reflete o bom momento da marca que, em apenas um ano, cresceu mais de 500% e também 
conquistou 130 mil fãs na sua fanpage do Facebook. O rótulo em relevo traz as quatro variações de acidez máxima 
impressas, facilitando o consumidor a identificar a melhor harmonização de cada produto. As embalagens possuem um 
formato diferenciado, que auxiliam o manuseio do produto, além do bico dosador, que possibilita servir a quantidade 
ideal de azeite no prato. A garrafa com design exclusivo para a linha de Azeite Cardeal continua sendo produzida em 
vidro, o que ajuda a manter as características do produto. SAC: 0800 727 5544. Site: www.azeitecardeal.com.br 

Cardeal/Bunge
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azeite extravirgeM esPecial Para bacalhau
A Gomes da Costa traz ao mercado o AZEITE CARBONELL EXTRAVIRGEM ESPECIAL PARA BACALHAU e outros peixes. 
Inédito no Brasil, a novidade é produzida na Espanha. O produto foi desenvolvido para atender o consumidor de azeites 
extravirgem e premium. Foi formulado com azeitonas especialmente selecionadas para reforçar o sabor forte do bacalhau. 
Entre seus atributos estão o bom teor de acidez (0,5%) e o sabor frutado e intenso. O novo Azeite Extra Virgem Especial 
para Bacalhau vem ampliar a linha de produtos Carbonell disponíveis hoje no mercado brasileiro. Hoje a marca possui os 
azeites tradicional, virgem, extravirgem, especial e os monovarietais (alberquina, picual e hojiblanca). Uma linha na medida 
para atender um mercado que cresce a cada dia. No último ano, o consumo de azeites cresceu 16% segundo dados Nielsen, 
o que refl ete o aumento de consumidores preocupados com a saúde. SAC: 0800 704 1954. Site: www.carbonell.com.br 

bralyx lança equiPaMento Para Produzir Miniesfihas
Com o desenvolvimento de inovações aplicadas ao equipamento e aos processos de 
produção, a Bralyx apresenta a NOVA FORMIX, criada para impulsionar sua produção de 
miniesfi has, com capacidade de produzir até 4 mil esfi has/hora de até 15g ou 3 mil esfi has/
hora de até 30g. Entre as melhorias aplicadas à máquina, destacam-se o painel elétrico de fácil 
acesso, a esteira inclinada com velocidade variável e os controles da quantidade de recheio e 
do molde formador. Como resultado, o equipamento molda e recheia peças mais uniformes 
e agiliza a produção. “As inovações foram possíveis graças ao aprimoramento de receitas e 
técnicas desenvolvidas por nossos especialistas com base no fl uxo de produção”, destaca 
Gilberto Poleto, presidente da Bralyx. SAC: (11) 5072-2099. Site: www.bralyx.com 

elegê aPosta eM Molhos coM sabores versáteis
A Elegê lança dois novos sabores de MOLHOS PRONTOS: STROGONOFF E FUNGHI. “São opções que 
permitem agilizar o preparo de pratos e torná-los mais versáteis”, ressalta Luciane Matiello, diretora de 
marketing do segmento de lácteos da BRF. As novidades ampliam o portfólio da marca, que já conta com os 
molhos branco, quatro queijos e madeira. A proposta de Elegê é estar presente em todos os momentos do 
dia, criando oportunidades de relacionamento entre as pessoas. “Os novos molhos cumprem perfeitamente 
este papel”, explica Matiello. “Nossa intenção é que os consumidores tenham a oportunidade de preparar, 
em casa, refeições facilmente encontradas nos restaurantes”, completa a executiva. A nova assinatura de 
Elegê “Um gesto, dois sorrisos” está intimamente ligada a essas ações, ou seja, atitudes que demandam 
dedicação, carinho e afeto. Os produtos serão comercializados em todo o Brasil em embalagens com 
200g. SAC: SAC 0800 512 198. Site: www.elege.com.br 

a Preferida dos Profissionais de Panificação e confeitaria
A Filizola, primeira indústria nacional de balanças, fi cou em primeiro lugar na preferência dos donos de padaria e panifi cação 
de todo o Brasil. A BALANÇA CS foi citada na 13º Pesquisa Nacional de Preferências de Marcas em Panifi cação e Confeitarias 
por 1376 profi ssionais de compra dos mais importantes estabelecimentos de todo o País, como a preferida para a pesagem 

de pães, bolos e doces. Segundo Henriane Morelli Benini, gerente de Marketing da Filizola, este 
é o segundo ano consecutivo que a empresa se destaca nessa pesquisa como a marca mais 
lembrada. “Esse reconhecimento reforça ainda mais a credibilidade da empresa, que desde a sua 
fundação, há 126 anos, se destaca no País com a produção de balanças que atendem as mais 
diversas necessidades”, destaca a executiva. Henriane ressalta, ainda, que este modelo também é o 
queridinho dos feirantes. Segundo ela, o motivo de ser a balança mais presente nas feiras de todo o 
Brasil é o fato de possuir uma bateria interna com duração de 140 horas. “O retorno que temos dos 
feirantes é que eles a carregam no domingo à noite, e a utilizam a semana inteira, sem que precisem 
recarregar a bateria”, explica. SAC: 0800 178 077. Site: www.fi lizola.com.br 
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pós se livrar dos gastos de início de ano como IPVA, 
IPTU, matrícula e material escolar, cartão de crédi-
to com gastos das férias e festas de final de ano, e 

muito mais, o consumidor já prepara o orçamento para as 
despesas com o Dia das Mães. Em nota divulgada à Impren-
sa, o presidente da Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), Roque Pellizzaro Junior, avalia que haverá, 
sim, um crescimento para a data, mas não tão forte quanto o 
do ano passado, uma vez que todos os índices de confiança 
do consumidor se apresentam em patamares relativamente 

a baixos. “Além disso, o nível de endividamento do brasileiro 
inibe o poder de compra por meio do crédito”, observa. 

A entidade faz a previsão para divulgar uma estimativa 
de aumento de 4% nas vendas do comércio varejista, em 
relação ao mesmo período no ano passado, para a come-
moração da festa. Embora pequena, a cifra não deixa de ser 
positivo, e o varejo deve crescer. 

De acordo com a CNDL, o gasto médio do consumidor 
brasileiro deverá ficar na órbita de R$ 80. O número é calcu-
lado com base na estimativa de consultas feitas ao banco 

dia das Mães aquece 
exPectativas
Com previsão de aumento de 4% em relação ao ano passado, as vendas para o Dia das 
Mães estimulam a vontade de as padarias realizarem um bom faturamento no período.

Presentes, pães e doces 
para as mamães, que, 
como diria o poeta, 
“são o combustível 
que permite a todo 
ser humano conseguir 
fazer o impossível.
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de dados do SPC Brasil, o Serviço de Proteção ao Crédito, 
para compras pagas no cheque ou crediário. O valor não é 
tão expressivo porque, segundo os economistas da Serasa 
Experian, as pessoas estão mais atentas ao fato de não se 
descontrolar financeiramente, como aconteceu em Dias 
das Mães no passado, quando gastaram mais do que sua 
capacidade de pagamento. Assim, a média de gasto de R$ 
80 demonstra que os filhos, até mesmo seguindo os con-
selhos das mamães (muitas delas arrimos de família) – e 
planejando mais seus gastos, colocando todas as contas na 
ponta do lápis, até mesmo o cafezinho do dia a dia.

Considerada a segunda maior festa do ano para o va-
rejo, perdendo apenas para o Natal, o Dia das Mães é uma 
data muito especial por conseguir movimentar não apenas 
alguns poucos, mas vários segmentos do comércio, entre 
eles, é claro, as padarias. Por quê? A resposta é simples: 
os filhos não só presenteiam suas mães, como também se 
reúnem no domingo para comemorar intensamente a data 
com toda a família reunida, em volta de uma mesa farta 
em gostosuras que podem ser adquiridas na panificado-
ra mais próxima. Sem mencionar o fato de que a data é 
subsequente à folha de pagamento da maioria da massa 

assalariada do País. O que quer dizer que o brasileiro ainda 
tem fôlego para gastar.

amor de mãe
Tradicionalmente, os produtos mais procurados nas lojas 
durantes as compras são os itens de vestuário, calçados, 
bijuterias e acessórios, flores, perfumes, livros e artigos 
para o lar. Já os filhos saudosos e um pouco mais ante-
nados aos produtos modernos também presenteiam com 
celulares, tablets, CDs e DVDs, o que dá volume de venda 
aos itens de tecnologia. Mas, a rigor, todos eles não vão dei-
xar de dar um pulinho na padaria para comprar algumas 
delícias para suas mamães.

Assim, a dica para os panificadores – já bastante conhe-
cida – é investir em bolos, pães recheados, tortas e numa 
deslumbrante mesa de frios. Vale, também, decorar a pa-
daria com corações de papel laminado e balões na cor ver-
melha, escrever um cartaz com uma mensagem bem boni-
ta para as mães e oferecer brindes ou promoções para elas. 
Tudo para retribuir o amor de quem, como diria o poeta, “é 
o combustível que permite a todo ser humano conseguir 
fazer o impossível.”

alegria junina

Com a chegada do meio do ano, vêm também as Festas 
Juninas para aquecer e dar um colorido todo especial a 
padaria. Além de uma oferta de produtos caprichada, 
baseada essencialmente em receitas de doces e pães 
que levam milho e amendoim, vale a pena também, in-
cluir algumas comidas típicas da época no cardápio do 
café da manhã e do almoço.

Não deixe, também, de investir na decoração, para 
deixar o ambiente bem alegre e sintonizado nas festas de 
Santo Antônio, São João e São Pedro. Assim, além de ban-
deirinhas, fogueiras de mentira de celofane vermelho e 
até mesmo a colocação de algumas barraquinhas na área 
de venda da loja, para servir cachorros quentes e bebidas 
como quentão e vinho quente, você também pode inves-
tir numa cabeça de ilha caprichada, com produtos juni-
nos como pães especiais, pés-de-moleque, paçoca, canji-

ca, pipoca, pamonhas e cachaças artesanais, tudo de-
corado com materiais rústicos como colheres de pau, 
lampiões, galhos de eucalipto e bonecos juninos, para 
alegrar esse pequeno “arraiá”. Experimente!

invista em ilhas bem coloridas e decoradas com motivos juninos 
em sua padaria.
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riado pelo Decreto nº 54.359, de 20 de maio de 
2009, o Departamento de Polícia de Proteção à Ci-
dadania (DPPC), com sede na Avenida São João, 

1247, no centro da capital paulista, é um órgão de exe-
cução da Delegacia Geral de Polícia que tem a impor-
tante missão de orientar a população sobre seus direitos 
fundamentais e corrigir eventuais abusos cometidos em 
searas definidas, como as investigações de delitos rela-
cionados ao consumidor, saúde pública, meio ambiente 

c e relações de trabalho, além da Fazenda Pública.
No início do mês de janeiro deste ano, o Dr. Youssef 

Abou Chahin assumiu a direção geral do DPPC. Antes dis-
so, o delegado – que contabiliza mais de 20 anos de carrei-
ra na Polícia, sempre com atuação exemplar – era diretor 
do Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo 
(Demacro) e, antes disso comandava o Departamento de 
Investigações sobre o Crime Organizado, o Deic.

A revista IP&C conversou, com exclusividade, com o 

cidadania, eM noMe da lei
Nesta entrevista exclusiva, o Dr. Youssef Chahin, diretor do DPPC, fala de suas expectativas à 
frente do novo cargo e o que espera, em termos de colaboração, dos panificadores paulistas.

o estágio atual de 
respeito à Cidadania 
em nosso estado é 
muito elevado, pois, 
dispomos de uma série 
de órgãos protetivos 
do cidadão, como é o 
caso do departamento 
de Polícia que dirijo.
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Dr. Youssef, para conhecer um pouco melhor suas linhas 
de pensamento e para entender melhor quais são suas 
prioridades no novo cargo, inclusive no que diz respeito 
à relação do DPPC com a panificação paulista. Confira na 
entrevista.

ipC: O senhor está iniciando sua gestão no comando do DPPC. 
Quais são suas principais metas, desafios e prioridades à fren-
te do cargo?
Dr. Youssef: Com a minha assunção como diretor do 
DPPC, em meados do mês de janeiro do corrente ano, 
recebi a incumbência do Governo do Estado, na pessoa 
do Exmo. Sr. Secretário da Segurança Pública, de desen-
volver um bom trabalho à frente do Departamento, pro-
curando, sempre, observar os ditames da legalidade e 
impessoalidade, tendo o bom senso como norteador de 
nossas ações.

ipC: Qual a avaliação que o senhor faz do atual estágio do 
respeito à Cidadania no estado de São Paulo e quais os setores 
mais problemáticos/carentes nesse cenário? 
Dr. Youssef: O estágio atual de respeito à Cidadania em 
nosso estado é muito elevado, pois, dispomos de uma 
série de órgãos protetivos do cidadão, como é o caso do 
Departamento de Polícia que dirijo.

ipC: O senhor poderia, por favor, nos disponibilizar alguns da-
dos estatísticos que demonstram a evolução do trabalho do 
DPPC na valorização da cidadania e no controle efetivo desses 
problemas em nossa metrópole?
Dr. Youssef: Como já dito anteriormente, minha assun-
ção na direção deste Departamento de Polícia se deu em 
meados do mês de Janeiro do corrente ano, portanto, 
não possuímos dados suficientes para demonstrar uma 
eventual evolução do trabalho.

ipC: A Prefeitura de São Paulo está realizando um mapeamen-
to do crime em São Paulo, para saber onde a presença dela 
é mais importante, para garantir a segurança dos cidadãos. 
O DPPC vem colaborando com essa iniciativa? Ainda nesse 

âmbito, como um panificador deve agir para solicitar o poli-
ciamento preventivo em seu bairro ou na região em que sua 
padaria está instalada?
Dr. Youssef: Diretamente não estamos envolvidos no 
mapeamento desenvolvido pala Prefeitura do Município 
de São Paulo com vistas à diminuição da criminalidade. 
Mas, a Polícia Civil, como um todo, está engajada nesse 
problema, buscando soluções de curto, médio e longo 
prazo. Essa é a orientação da Delegacia Geral de Polícia. 
Já a questão do Policiamento Preventivo passa, necessa-
riamente, pela direção da Polícia Militar.

ipC: Além da preocupante questão da segurança, outro pro-
blema sério que impacta negativamente a panificação paulista 
é o grau de informalidade no setor. O chamado “pão pirata” 
continua, infelizmente, a ser comercializado por pessoas ines-
crupulosas, o que, além de prejudicar a competitividade dos 
panificadores, constitui uma infração contra o consumidor, 
coloca em risco a saúde pública e, ainda, estimula a sonega-
ção fiscal, comprometendo a arrecadação de impostos. O que o 
DPPC está fazendo para combatê-lo? Objetivamente, já existe 
alguma iniciativa em andamento ou programada para fazer 
isso acontecer?  
Dr. Youssef: A nossa Divisão de Saúde Pública está aten-
ta para o problema e vem desenvolvendo todos os esfor-
ços para combater esta prática. O auxílio do Sindicato e 
da Associação que compõem o SAMPAPÃO, no sentido 
do fornecimento de informações precisas, podem nos 
ajudar muito.

ipC: Quais as principais queixas que têm sido anotadas e 
demandado ações objetivas do DPPC contra os panificadores 
paulistas? E de forma eles podem colaborar com o órgão para 
aumentar ainda mais o nível de observância, controle e valori-
zação da cidadania no município de São Paulo, evitando infra-
ções contra o consumidor, contra o meio ambiente, melhorando 
a qualidade no ambiente e nas relações do trabalho?
Dr. Youssef: As queixas mais frequentes da população 
dizem respeito à venda de produtos fora da validade 
estabelecida pelo fabricante e a observância das regras 
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de higiene do local e dos funcionários. Os panificado-
res podem nos ajudar de forma a melhorar o controle 
de validade dos alimentos e no treinamento da mão de 
obra, para que sejam seguidas integralmente as normas 
da Vigilância Sanitária.

ipC: O Brasil sediará a Copa do Mundo de 2014. E a abertura 
dessa importante competição internacional será realizada na 
cidade de São Paulo, no dia 12 de junho do ano que vem. De 
que forma o DPPC está se preparando para esse grande even-

to? E como os panificadores paulistas podem colaborar com o 
órgão também nesse sentido?
Dr. Youssef: O DPPC não está diretamente ligado nos 
preparativos para receber a Copa do Mundo, mas, como 
já mencionado anteriormente, a Polícia Civil de forma 
geral têm se preparado para o evento com a qualificação 
de sua mão de obra em consonância com a SENASP (Se-
cretaria Nacional de Segurança Pública-MJ).

ipC: Para finalizar, o senhor gostaria de deixar uma mensa-
gem para os panificadores paulistas e, em especial, para os 
associados do SAMPAPÃO?
Dr. Youssef: Como mensagem final aos sindicalizados e 
associados, gostaria de deixar clara a mensagem de que 
todos neste Departamento estão imbuídos dos melhores 
princípios, visando proteger a população da Capital do 
Estado, sem esquecer a educação e o respeito às pessoas 
que dedicam seu tempo e dinheiro em manter estabele-
cimentos comerciais que geram empregos e ajudam no 
desenvolvimento do nosso País.

os panificadores podem nos ajudar de forma a melhorar o controle de validade dos alimentos e no treinamento da mão de obra, para que sejam 
seguidas integralmente as normas da Vigilância Sanitária.”
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á somos mais de sete bilhões de pessoas vivendo 
sobre a face da Terra. E, pela primeira vez em toda 
a história da humanidade, com mais da metade da 

população mundial morando em áreas urbanas, o rolo 
compressor do crescimento populacional global come-
ça a desacelerar. Simultaneamente, uma das tendências 
mais notáveis nessa dinâmica é o fenômeno de envelhe-
cimento da população. Em 2010, o percentual das pesso-
as com idade acima de 65 anos no planeta era de 8%. E até 
2030, a população de idosos crescerá a um ritmo quatro 
vezes maior do que o da população total. Em 1980, quase 
dois terços da população mundial tinha idade inferior a 

velho é o seu Passado!
Face às sensíveis mudanças do perfil da sociedade, é de grande importância desenvolver 
mais e mais táticas e estratégias para atender e preencher as expectativas dos consumido-
res seniores, cuja conquista da preferência pode gerar grandes ganhos para sua padaria, 
agora e no futuro.

j 30 anos. Em 2030, esta proporção cai para menos de me-
tade. A previsão da Organização das Nações Unidas é de 
que, em 2070, a taxa de fertilidade global cairá abaixo do 
chamado nível de substituição, ou seja, o nível em que a 
população global se substitui totalmente. 

É inegável que tais mudanças globais na demografia 
estão afetando as economias e mercados de trabalho e 
de consumo. E continuarão a fazê-lo. O relatório da ONU 
“Envelhecer no século 21: Uma Celebração um Desafio” 
estima que uma em nove pessoas do mundo tem mais 
de 60 anos de idade. Estima-se que a população com 
essa faixa etária no mundo – que hoje é de um bilhão de 

o envelhecimento 
da população 
no brasil vem 
revelando um novo 
nicho de mercado 
consumidor, 
com valores, 
comportamentos, 
estilo de vida 
e necessidades 
específicas.
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pessoas – chegue aos dois bilhões em 2050. Esse cresci-
mento, inegavelmente, pode ser considerado como uma 
consequência do sucesso da sociedade: uma melhoria 
nutricional, sanitária, melhor sistema de saúde, edu-
cação e bem-estar, refletem os especialistas no relató-
rio. Porém, tais avanços no mapa demográfico também 
plantam grandes desafios no futuro dos sistemas de 
saúde, pensões e bem-estar social ao redor do mundo.

Isso, sem falar nos problemas também aventados no 
relatório da ONU, que alerta para o fato da experiência e 
das capacidades das pessoas mais velhas estarem sendo 
desperdiçadas, havendo muitos desempregados e pes-
soas vulneráveis à discriminação nesse grupo que não 
para de crescer. Para combatê-los, é de grande importân-
cia que os países introduzam estratégias de pensões em 
seus planos de desenvolvimento para assegurar a inde-
pendência financeira dessas pessoas, e reduzir a pobreza 
na idade sênior. E é necessário que tais estratégias não 
se baseiem apenas na legislação, mas, sim, que evoluam 
a partir de ações mais apropriadas, a fim de erradicar do 
seio da sociedade casos de abuso físico e mental, entre 
os quais se inclui a negligência dos familiares perante os 
idosos, uma situação antiga, mas que, lentamente, está 
se tornando um problema social de grandes proporções, 
principalmente nos grandes centros urbanos.

impaCto no Consumo
E a grande pergunta é: “Como toda essa movimentação 
vai afetar os negócios daqui para frente?” Bem, não existe 
uma resposta, mas várias. Segundo o relatório do Euro-
monitor International, intitulado “Transformações De-
mográficas Mundiais – Um Guia para o Aproveitamento 
de Estatísticas e Análises da População”, nesse campo, em 
especial, o mundo está numa encruzilhada significativa 
com a justaposição de muitas das principais tendências 
demográficas: mudanças de estruturas etárias, a já men-
cionada desaceleração do crescimento da população e, 
ainda, uma divisão demográfica entre ricos e pobres mui-
to mais acentuada, alterando os perfis de uso doméstico, 
de migração e de caracterização de países emergentes, 
dentro ou fora do divisor demográfico.

Atualmente, o Brasil conta com 20,5 milhões de 
idosos, configurando a faixa etária que mais cresce no 
País, segundo pesquisa realizada em 2009 pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E esse con-
tingente vai se ampliar ainda mais no futuro, devendo 

chegar a 30 milhões já em 2020, e a 65 milhões de pes-
soas em 2050, um contingente mais do que três vezes 
maior do que o atual.

Constatações como essas chamam atenção para o 
enorme mercado potencial que se abre para empresas 
de produtos e serviços destinados aos consumidores sê-
niores, incluindo-se aqui, naturalmente, a oferta da pa-
nificação e da confeitaria. Fato que diretamente corrobo-
ra essa expectativa é que 80% deles recebem benefícios 
como aposentadorias e pensões. Só que é preciso muito 
cuidado no tratamento com eles, porque, além de dispor 
de um poder aquisitivo elevado e sólido, as pessoas des-
se grupo são mais rigorosas na escolha de seus produtos, 
podendo mudar facilmente de marca ou de fornecedor, 
se estes não atenderem às suas expectativas. 

A dinâmica internacional corrobora essa tendência. 
Mesmo em meio à crise que ainda se alastra pelos cha-
mados países desenvolvidos e donos de mercados ma-
duros, as vendas de alimentos e produtos nutricionais 
nesses mercados também vêm se mantendo bastante 
dinâmicas. Graças, mais uma vez, à grande importância 
que os consumidores seniores atribuem à luta contra o 
processo de envelhecimento, uma briga mais aguerrida 
pela disputa desses shoppers mais endinheirados está 
sendo travada neste exato momento em termos globais.

Formadores de opinião
O envelhecimento da população no Brasil vem revelan-
do um novo nicho de mercado consumidor, com valores, 
comportamentos, estilo de vida e necessidades especí-
ficas. Para a pesquisadora Ana Luiza Maia Pederneiras, 
foi-se o tempo em que o idoso era sinônimo de cadeira 
de balanço, cestinha de tricô, mau humor e reumatismo. 
Hoje, segundo a autora do estudo “Comportamento e Es-
tilo de Vida da População Idosa e seu Poder de Consu-
mo”, com o aumento da expectativa de vida, a imagem 
desse personagem também está vinculada a cosméticos 
que rejuvenescem, perfumam e embelezam. “O mercado 
brasileiro, a exemplo do que acontece nos Estados Uni-
dos e na Europa, experimenta um novo tipo de consumi-
dor”, afirma a especialista.

Outro dado interessante, este revelado por uma pes-
quisa sobre o perfil da terceira idade no Brasil, intitulada 
“O Panorama da Maturidade”, realizado pelo Indicador 
GfK – Instituto de Pesquisas de Consumo, os idosos bra-
sileiros já são responsáveis pela manutenção de 25% dos 
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lares nacionais, ou seja, quase 50 milhões de domicílios. 
Complementarmente, as entrevistas promovidas para 
tabulação da pesquisa revelaram que os idosos têm um 
caráter fortíssimo de formadores de opinião – geralmen-
te cuidam de netos para que os filhos possam trabalhar 
– e, assim, influenciam toda a família.

Nesse caldeirão, chama ainda a atenção outro aspec-
to envolvendo o que se costuma chamar de “visão nega-
tiva da velhice”. Além de permear a sociedade em geral, 
essa espécie de preconceito também está presente en-
tre as pessoas que, efetivamente, já atingira uma idade 
mais avançada, criando uma forte aversão à tendência 
de rotulá-las como membros da “terceira idade”, meio 
que apartadas do mercado de consumo. Ao contrário, o 
que existe é um declarado desejo de inclusão, até mes-
mo na forma como elas são retratadas pela mídia, uma 
vez que também são fortes consumidoras de produtos 
de comunicação.

“O idoso do século 21 será um dos pivôs da organiza-
ção das sociedades e dos mercados. Exigirá mais autono-
mia, assistências especializadas, ser tratado como cliente 
e não como doente. Não aceitará viver no ostracismo ou 
ser objeto de rejeição ou desprezo. E, ainda, não abrirá 
mão do direito de se sentir atraente e sedutor. Por isso, é 
de grande importância desenvolver mais e mais produtos 
que permitam ao idoso expressar uma imagem positiva, 
saudável e sensual, pois o mundo está caminhando para 
esse novo universo”, dá a dica Ana Luiza. 

entre a ação tátiCa do negóCio  
e a estratégiCa
Dentro desse cenário, especialistas afirmam que a ali-
mentação rica em nutrientes e vitaminas é um dos pon-
tos mais importantes na vida do consumidor sênior. A 
princípio, ela deve se adequar às condições orgânicas 
ou funcionais de cada indivíduo. Na verdade, precisa ser 
muito rica em elementos vitais (vitaminas, minerais, en-
zimas, fibras) e muito pobre em produtos refinados. Mais 
do que isso, o idoso já tem afinidade suficiente com o 
seu organismo para perceber sua necessidade individu-
al. É comum, por exemplo, a pessoa já aos 50 anos perder 
a vontade de comer carne vermelha, ovos, leite e feijões 
– alimentos de difícil e demorada digestão. No consul-
tório, o paciente idoso reclama de gases e má digestão - 
conseqüência de alimentos pouco ou mal digeridos. Isso 
se deve normalmente à diminuição da produção de en-
zimas digestivas e a grandes misturas alimentares feitas 
numa única refeição.

Outra dificuldade é a adequada absorção de nutrien-
tes pelo intestino que se encontra com a flora bacteriana 
destruída devido aos alimentos refinados (farinhas bran-
cas, pães, bolachas), ao açúcar (fermentações), excesso 
de medicamentos, de café, acúmulo de agrotóxicos e de 
metais pesados. Isso tudo leva ao cansaço orgânico e a 
uma desnutrição não aparente, mas que debilita e propi-
cia a formação de doenças crônico-degenerativas como 
prisão de ventre, obesidade, doenças reumáticas, cardía-

o idoso do século 21 
será um dos pivôs 
da organização das 
sociedades e dos 
mercados. exigirá 
mais autonomia, 
assistências 
especializadas, ser 
tratado como cliente 
e não como doente.
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presa não monitora estes eventos, pode perder a oportu-
nidade de evoluir sua loja ou de vender novos produtos, 
porque não identificou os desejos do consumidor”, dá a 
dica a publicitária Beth Furtado, autora do livro “Desejos 
Contemporâneos”, lançado pela Gouvêa de Souza & MD, 
que virou uma espécie de “bíblia” para aqueles que que-
rem entender, de verdade, o comportamento dos consu-
midores na nova realidade do mercado.

Segundo Beth, além da conexão com os consumidores 
e suas mudanças por meio de pesquisas, estudos, even-
tos dedicados ao tema e a famosa “barriga no balcão” é 
necessário também que os varejistas, como os panifica-
dores, façam uso da ferramenta do benchmark, ou seja, 
que monitorem e acompanhem setores diferentes do 

cas, artrite, artrose, Alzheimer e Parkinson, entre outras.
Atender esse tipo de consumidores especiais na pada-

ria com uma consistente oferta de produtos adequados 
a tais exigências alimentares e nutricionais é, então, de 
extrema importância. E isso pode ser feito com a provi-
dencial ajuda de uma nutricionista. Porém, entender o 
comportamento e o desejo dessas pessoas também exige 
um atento trabalho de observação, que precisa ser feito 
pelo panificador ou administrador do negócio de padaria.

“Para descobrir qual o desejo do seu cliente, é preciso 
ficar atento às transformações da sociedade. Os sinais 
de mudanças não são óbvios e muitas vezes são muito 
sutis. Porém, eles sinalizam mudanças de costumes, in-
teresses, hábitos de compra e preferências. Se uma em-

eles sabem o que Comem

Pessoas mais velhas, pertencentes ao grupo de 45 a 

54 anos, são as que mais tendem a consumir alimentos 

saudáveis, revela estudo da Mintel.

A maioria dos brasileiros tenta seguir uma dieta 
balanceada ao procurar por opções nutritivas, mas de 
acordo com novo relatório lançado pela Mintel, eles não 
irão abrir mão dos alimentos calóricos. Atualmente, 
66% dos brasileiros dizem que consomem frutas e 
vegetais diariamente e 22% afirmam que seguem 
uma dieta de baixo teor de gordura. Entretanto, se 
por um lado a pesquisa da Mintel mostra que 36% dos 
brasileiros consomem alimentos saudáveis alternados 
com opções calóricas – e 12% deles afirmam seguir 
uma dieta rigorosa – por outro, 24% dizem que têm 
uma dieta quase saudável que admite alguns doces.

“A maioria dos brasileiros procura ter uma dieta 
balanceada por meio do consumo de opções nutritivas, 
mas, ao mesmo tempo, ela pode ser desestimulada  
pelo posicionamento de produtos alimentícios que 
dizem ter “baixo teor de...”, já que geram suspeitas 
em relação à qualidade do sabor e à sensação de 
saciedade. Os consumidores tendem a responder mais 
às mensagens positivas que se referem à sensação 

de alta saciedade, quantidade de fibras e benefícios 
saudáveis adicionados”, afirma Sheila Salina, analista 
sênior de alimentos da Mintel, no Brasil.

Pessoas mais velhas, pertencentes ao grupo de 
45 a 54 anos, são as que mais tendem a consumir 
alimentos saudáveis, sendo que 27% delas afirmam 
que adotam uma dieta quase completamente 
saudável, comparada com 20% dos jovens adultos, de 
16 a 24 anos. De fato, pessoas jovens não estão muito 
preocupadas com o que comem (37% declaram que 
consomem o que querem, quase 10% a mais que a 
média total dos respondentes).

“O relatório Mintel revela que as pessoas mais 
maduras estão se alimentando melhor que os mais 
jovens, que, por sua vez, consomem mais produtos 
convenientes e começam a apresentar excesso de 
peso. Isso é interessante, pois a população acima 
dos 60 anos cresce rapidamente no Brasil. E os 
consumidores brasileiros maduros tendem a ser 
mais interessados em produtos com características 
funcionais, especialmente alimentos que trazem um 
posicionamento de beneficiar a saúde do coração, 
reforçar os ossos, melhorar o sistema imunológico e 
a vitalidade. Porém, mais produtos devem considerar 
os aspectos de controle de peso e sensação de 
saciedade, para esse grupo etário em expansão”, 
conclui Sheila.



muito do que aprendemos no passado em relação ao 
comportamento de compra do consumidor sênior, não serve mais.
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seu. Isso, porque, muitas vezes, ocorrem movimen-
tos interessantes em um setor que podem inspirar 
novos produtos, serviços ou formatos varejistas em 
outro setor. Por exemplo, o auto-serviço começou 
nos anos 50 no setor alimentar e posteriormente foi 
incorporado em todo o varejo. Alguns foram mais 
rápidos em absorver esta mudança, como o setor 
de vestuário, outros demoraram mais como calça-
dos, que ainda está absorvendo esta prática. “Pode 
parecer estranho monitorar um setor diferente do 
seu, mas é importante ressaltar que todos os seto-
res estão vinculados pelo consumidor. No caso do 
auto-serviço ele aprendeu que poder tocar e experi-
mentar vários produtos é interessante com o setor 
alimentar, e depois quis esta possibilidade, em ou-
tros setores”, registra a autora e publicitária.

Ainda falando sobre desejos do consumidor e 
sobre a realização deles – numa amálgama em que 
entram, em diferentes doses, elementos distintos 
como atendimento, produtos, serviços e preços –, 
Beth faz questão de destacar que, como todas essas 
facetas do negócio são indispensáveis, é necessário 
uma abordagem múltipla, que também cai como 
uma luva para compreender melhor o que o clien-
te sênior espera de uma padaria. “Muito do que 
aprendemos no passado em relação ao comporta-
mento de compra, não serve mais. Mas, a boa no-
tícia é que, a cada dia, passamos a ter à disposição 

novos instrumentos, práticas e metodologias para conhecer 
esses desejos. E é preciso ter a cabeça aberta para fazer isso, 
porque são os desejos que definem o sucesso dos negócios”, 
afirma, convicta. 

O varejo – no geral e, sobretudo, no caso específico da pa-
nificação – provou ser um setor veloz sob muitos aspectos. 
Sempre esteve muito próximo dos consumidores, mas agora 
a velocidade de mudanças é muito maior e, em alguns casos, 
os empreendedores sendo atropelados por elas. “Por isso, na 
gestão do negócio, é necessário ter também profissionais que 
não estejam apenas focados na operação diária, porque ela 
consome e dificulta a visão dos horizontes. Estamos fazendo 
muito bem a tática do negócio e por causa dela, não temos 
tempo para a estratégica”, finaliza Beth Furtado, deixando o 
alerta para a reflexão dos panificadores que querem, cada vez 
mais, ter “idosos jovens” – ou “jovens idosos”, como preferi-
rem – frequentando a sua padaria. Sem dúvida, é preciso fa-
zer o dever de casa direitinho.

d e s t a Q U e  –  c o n s U M i d o r  s Ê n i o r
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O segundo domingo de maio, quando se comemora o Dia das Mães, e as Festas Juninas 
têm em comum a vontade que despertam nos consumidores das padarias de comer receitas 
gostosas, temperadas com tradição e com altas doses de carinho. Então, você não pode de-
sapontá-los: experimente estas deliciosas formulações criadas com exclusividade pelo IDPC 
para essas datas tão importantes do ano e aguarde os aplausos da clientela.

carinho e tradição que 
agradaM o Paladar

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

Rendimento: 18 TRANçAS COM 
APROxIMADAMENTE 270G CADA.

Pão doce de 
batata doce

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa:

Farinha de Trigo 100 3.000
Batata Doce Cozida 40 1.200
Água 40 1.200
Ovos 14 420
Açúcar 10 300
Margarina 7 210
Fermento Biológico 1.5 45
Sal 1.5 45
Melhorador 1.2 36
Leite em Pó 1.5 45

PRocesso de fabRicação:  
1. Pesar todos os ingredientes secos da receita.
2. Misturar por aproximadamente 5 minutos na 
velocidade lenta (1).
3. Adicionar a batata amassada na velocidade 
lenta (1), e misturar por mais 3 a 5 minutos.
4. Adicionar os ovos aos poucos na velocidade 
lenta (1) e, logo após, bater em velocidade 
rápida (2) por aproximadamente 15 minutos 
5. Acrescentar a margarina e misturar até 
o ponto de véu por aproximadamente 10 
minutos, em velocidade rápida (2) 
6. Dividir a massa em peças com 360g cada. 
(Perda de 20% a 25% após assado).
7. Descansar a massa por 15 minutos, coberta 
com plástico.
8. Deixar a massa crescer em estufa a 33ºC, +/- 
60% a 70% de umidade até dobrar de volume.
9. Modelar as tranças e pincelar os ovos.
10. Assar em forno lastro a 180ºC, sem vapor 
por aproximadamente 20 minutos
11. Decorar com açúcar de confeiteiro 
impalpável +/-10g

(*)% Valores Diários de referência com base em uma 
dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas.

informação nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 130kcal = 546kJ 7%
Carboidratos 23.3g 8%
Proteínas 3.2g 4%
Gorduras Totais 2.6g 5%
Gorduras Saturadas 0.7g 3%
Gorduras R Trans Menor ou Igual 
a 0,2g

VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 1g 4%
Sódio 147mg 6%

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Rendimento: 1 UNIDADE.

terrine de vinho

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Gelatina de vinho:

Vinho Tinto Seco 100 375
Açúcar Refinado 24 90
Casca de Laranja 4 15
Água 1 16 60
Cravo - 2 un.
Canela em Pau - 1 un.
Gelatina em Pó sem Sabor 2 7.5
Água 2 8.8 33

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

mousse de maçã:

Leite 100 250
Gemas 20 50
Açúcar 26 65
Água 4.8 12
Gelatina sem Sabor 1.6 4
Creme de Leite Fresco 60 150

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Pão de ló de GenGibRe:

Claras 100 80
Farinha de Trigo 75 60
Açúcar de Confeiteiro 75 60
Açúcar Refinado 30 24
Gengibre Ralado 2.5 2

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

PuRê de maçã:

Maçã com Casca 100 300
Suco de Limão 7 21
Açúcar 20 60
Água 17 51

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

(*)% Valores Diários de referência com base em uma 
dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas.

informação nutricional (Porção com 120g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 179kcal = 752kJ 9%
Carboidratos 28g 9%
Proteínas 3g 4%
Gorduras Totais 4.7g 9%
Gorduras Saturadas 2.6g 12%

Gorduras Trans 0g VD não 
Estabelecido

Fibra Alimentar 0.6g 2%
Sódio 31.5mg 1%

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

PRocesso de fabRicação:  
Pão de ló de Gengibre 
1. Pesar todos os ingredientes da receita e peneirar os secos.
2. Bater as claras em ponto firme. 
3. Misturar delicadamente as claras com os secos e o gengibre.
4. Espalhar a massa sobre o papel manteiga, em formato retan-
gular com 8cm de largura por 33cm de comprimento.
5. Assar a 180°C por 8 minutos.

Gelatina de vinho: Hidratar a gelatina na Água 2. Reservar.
1. Levar ao fogo a Água 1, açúcar, cravos, canela e a casca de 
laranja até levantar fervura.
2. Adicionar o vinho e reduzir os líquidos pela metade.
3. Esperar amornar, retirar os cravos a casca de laranja e a canela. 
Adicionar a gelatina hidratada.
4. Forrar com filme plástico canaleta com 33cm de comprimento, 
8cm de largura e 6cm de profundidade. Adicionar a gelatina de 
vinho
5. Levar a geladeira por 24 horas ou até que fique firme.

Purê de maçã: Triturar no liquidificador todos os 
ingredientes.
1. Levar ao fogo, mexendo até que o purê esteja desgrudando do 
fundo da panela. Reservar.

mousse de maçã: Hidratar a gelatina. Reservar.
1. Bater com fuet as gemas e o açúcar. Levar o leite ao fogo 
quando levantar fervura. Desligar e temperar as gemas.
2. Voltar o creme ao fogo e cozinhar até começar engrossar
3. Desligar o fogo, adicionar a gelatina e o purê
4. Levar à geladeira. Quando esfriar, bater o creme de leite 
em ponto suave
5. Misturar o creme de leite com o creme acima

montaGem:
1. Dispor em canaleta com 33cm de comprimento, 8cm 
de largura e 6cm de profundidade, já untada com óleo e 
açúcar, metade do creme.
2. Levar à geladeira por 30 minutos. Desenformar a gela-
tina e colocar sobre a mousse de maçã, tomando cuidado 
para não encostar na lateral da canaleta.
3. Completar com o restante do creme, deixando 1cm para 
ser coberto com o pão de ló.
4. Cobrir com pão de ló e levar a geladeira por 6 horas.
5. Desenformar e decorar.
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

PRocesso de fabRicação: massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater a manteiga com açúcar. Adicionar as gemas aos poucos.
3. Derreter o chocolate e reservar. 
4. Peneirar todos os secos por duas vezes, para que fiquem bem misturados.
5. Bater as claras em ponto de pico firme.
6. Misturar o creme de gemas com os secos e, em seguida, o chocolate derretido.
7. Misturar as claras delicadamente com o creme acima. Colocar a massa em aro 20cm forrado 
com papel manteiga e assar a 180°C por 35 minutos.

Recheio
1. Hidratar os damascos com a água por 12 horas.
2. Triturar os damascos no liquidificador e misturar em uma panela o restante dos ingredientes.
3. Cozinhar até que a geleia comece a desprender do fundo da panela. Esfriar e rechear a torta.

Glaçagem
1. Hidratar a gelatina na Água 2. Reservar.
2. Levar ao fogo a água, glucose e o açúcar até atingir 104°C 
3. Retirar do fogo, misturar o chocolate, o leite condensado e a gelatina hidratada, esperar 
esfriar e aplicar na torta.

dica:
Deixar a torta já recheada prensada no aro por 24 horas. Retirar do aro e passar uma camada 
bem fina de ganache sobre a torta para corrigir as imperfeições. Em seguida, aplicar a 
glaçagem.

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

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 150kcal = 630kJ 8%
Carboidratos 19.6g 7%
Proteínas 2.8g 4%
Gorduras Totais 7.6g 14%
Gorduras Saturadas 3.4g 15%
Gorduras Trans 0g VD não Estabelecido
Fibra Alimentar 0.8g 3%
Sódio 65.6mg 3%

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

Rendimento: 1 UNIDADE

torta sacher

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa:

Claras 100 300
Farinha de Trigo 22 66
Farinha de Amêndoas 40 120
Açúcar Refinado 50 150
Manteiga sem Sal 37.6 113g
Chocolate 70% 50 150
Gemas 54 162
Fermento químico 3,3 10

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Recheio:

Damasco Seco 100 150
Açúcar Refinado 100 150
Água 60 90
Glucose 15 23

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

GlaçaGem

Chocolate 70% 100 150
Leite Condensado 33.3 50
Açúcar Refinado 50 75
Água1 50 75
Glucose 50 75
Gelatina Neutra 1.3 2
Água 2 5.3 8
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

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

PRodução das Receitas do idPc – equipe técnica do idPc: celina 
nakashima – coordenadora técnica; Monise Baamonde – nutricionista; 
Welker evangelista, ricardo aranda e robson sene – demonstradores 
técnicos. Fotos: cláudio lira.

(*)% Valores Diários de referência com base em uma 
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários 
podem ser maiores ou menores dependendo de suas 
necessidades energéticas.

informação nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 132kcal = 554kJ 7%
Carboidratos 11.3g 4%
Proteínas 2.6g 3%
Gorduras Totais 9g 16%
Gorduras saturadas 2.9g 13%

Gorduras trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 1.5g 6%
Sódio 177mg 7%

PRocesso de fabRicação: massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Juntar todos os ingredientes secos.
3. Bater a margarina e a gordura vegetal hidrogenada na batedeira 
(batedor leque), até conseguir um creme esbranquiçado.
4. Acrescentar todos os ingredientes secos e bater em velocidade baixa 
por 1minuto.
5. Acrescentar o leite de coco, ainda em velocidade baixa, e bater até 
conseguir uma massa compacta.
6. Forrar o fundo e a lateral das fôrmas de empada com a massa.
7. Colocar o recheio na fôrma já forrada com a massa.
8. Cobrir o recheio com outra camada de massa.
9. Pincelar com gema e levar ao forno por 25 minutos a 160ºC.

Recheio:
1. Bater o milho no liquidificador com a água e passar por uma peneira 
fina. Desprezar o bagaço e reservar o creme peneirado.
2. Levar ao fogo o azeite e a cebola até que esta fique dourada.
3. Em fogo baixo, acrescentar o Milho1 e o tomate. Misturar por 1 minuto.
4. Acrescentar o creme de milho e, por ultimo, o requeijão cremoso.
5. Corrigir sal e pimenta

Rendimento: 8 UNIDADES.

eMPada de fuba coM 
creMe de Milho

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Farinha de Trigo 100 120
Fubá 67 80
Gordura Vegetal 
Hidrogenada 41 50

Margarina 41 50
Leite em Pó 8 10
Fermento Seco Instantâneo 1.5 2
Açúcar 3 4
Sal 3 4
Leite de Coco 38 46

massa:

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Requeijão 100 200
Cebola 25 50
Azeite 10 20
Tomate 25 50
Milho 1 25 50
Milho 2 75 150
Água 50 100
Sal 1 2
Pimenta 0.5 1

Recheio:
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om o aumento da expectativa de vida da popula-
ção brasileira e o fácil acesso às informações por 
meio do uso da internet, as pessoas ficaram mais 

exigentes e conscientes. Elas estão buscando mais quali-
dade de vida e consumindo alimentos saudáveis livres de 
agrotóxicos, hormônios e adubos químicos. Nesse contex-
to surge o aumento da procura pelos alimentos orgânicos. 

Muitos pensam que alimentos orgânicos são aqueles 
que somente não possuem agrotóxicos em sua produ-
ção. Porém, além de não possuírem agrotóxicos, hor-
mônios, antibióticos, drogas veterinárias, adubos quí-
micos ou transgênicos em qualquer fase da produção, 
eles também devem ser cultivados em um ambiente que 
considere a sustentabilidade social, ambiental e econô-
mica, valorizando, ainda, a cultura das comunidades 
rurais. Além disso, os alimentos orgânicos que passam 
por algum processo de industrialização não podem fi-
car sujeitos a métodos como a irradiação, que é utilizada 
para eliminar microorganismos ou até para controlar o 
processo de maturação em frutas.

Diante desse contexto caracterizado pela procura por 
alimentos mais saudáveis e que não causem futuros da-
nos ao organismo, vê-se uma demanda pelo consumo 
de alimentos orgânicos, que são mais caros do que os 
convencionais, pois respeitam as leis da natureza e, por 
isso, são produzidos em menor escala, o que justifica 
seus maiores custos de produção. 

Entretanto, apesar de os alimentos orgânicos serem 
bem mais caros, uma parcela cada vez mais expressi-
va da população paga mais por eles, pois os veem como 
opções mais saudáveis e mais saborosas. E essa procura 
fez com que alguns empresários do ramo da panifica-
ção percebessem um nicho de negócio pouco explorado 

c

e escasso. Hoje em dia, na cidade de São Paulo, podemos 
ver algumas padarias especializadas na venda de pães, 
bolos, tortas, sobremesas e bebidas orgânicas.

CertiFiCação orgâniCa
Para ser considerado ou classificado como “orgânico”, o 
produto ou alimento deve ser composto de no mínimo 
95% de ingredientes orgânicos. Porém, se o produto tiver, 
no mínimo, 70% de ingredientes orgânicos, ele poderá ser 
classificado como “produto com ingredientes orgânicos”. 
Já aqueles com menos de 70% de ingredientes orgânicos 
na composição não podem ser vendidos como orgânicos.

De acordo com a Lei 10831, de 23 de dezembro de 
2003, “para sua comercialização, os produtos orgânicos 
deverão ser certificados por organismo reconhecido ofi-
cialmente”, isto é, por uma certificadora que seja cre-
denciada junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA). 

Assim, desde o mês de janeiro de 2011, os produtos 
vendidos no mercado precisaram começar a estampar 
o selo federal do SisOrg (Sistema Brasileiro de Avaliação 
da Conformidade Orgânica). É obrigatório ter o selo do 

orgânicos, Para que 
vos quero

Vender produtos orgânicos pode ser uma 
excelente alternativa para as padarias. 

por Celina nakashima e monise baamonde*

Pães orgânicos: além de devidamente certificados, eles deverão ficar 
num expositor separado dos produtos convencionais na sua padaria.

StockFree
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SisOrg impresso nas embalagens. Já os pro-
dutos vendidos a granel deverão estar iden-
tifi cados corretamente por meio de cartazes, 
etiquetas ou outros indicativos. Os pratos 
vendidos em restaurantes, lanchonetes e ho-
téis, devem manter a disposição dos consu-
midores a lista dos ingredientes orgânicos e 
dos fornecedores desses ingredientes.

espaços distintos
De acordo com o Decreto nº 6323, de 27 de novembro 
de 2007, “no caso de unidade processadora de produ-
tos orgânicos e não orgânicos, o processamento dos 
produtos orgânicos deve ser realizado de forma total-
mente isolada dos produtos não orgânicos no espaço 
ou no tempo”. Portanto, se uma padaria tiver a inten-
ção de produzir e comercializar produtos orgânicos, 
ela deverá ter uma área separada tanto para as maté-
rias-primas quanto para a produção. Isso também vale 

no momento da venda: o produto orgânico 
deverá fi car num expositor separado dos 
produtos convencionais.

As matérias-primas adquiridas precisam 
ser produzidas de acordo com as normas 
da agricultura orgânica, isto é, adquiridas 
por intermédio de empresas processadoras 
de alimentos orgânicos certifi cadas e com 

origem rastreada. Ademais, independentemente de o 
produto ser orgânico ou não, é primordial as empresas 
produtoras de alimentos seguirem também as normas 
da Vigilância Sanitária referente às Boas Práticas de Fa-
bricação, tais como a Portaria 2619/2011 e a CVS 06/99.

*Celina nakasHima e monise baamonde são, respectivamente, 
engenheira de alimentos/coordenadora técnica e nutricionista do IDPC.

referências bibliográfi cas: Portaria 2619/11 – SMS / Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (MAPA) / Instituto Biodinâmico (IBD) / Ecocert – www.ecocert.com.br.

Selo do Sisorg: 
desde o início de 

2011, é obrigatório 
tê-lo impresso nas 

embalagens dos 
orgânicos.

SisOrg
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partir deste ano, começa uma fase de monitora-
mento de outros grupos de alimentos que foram 
alvo de acordos entre o Ministério da Saúde e 

associações de indústrias de alimentos. No entanto, pes-
quisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
(Idec) aponta que praticamente nada irá mudar na qua-
lidade da alimentação do consumidor. Mais de 80% dos 
produtos avaliados já possui quantidade média de sódio 
inferior à meta de redução estabelecida.

Vale ressaltar que, em sua maioria, os alimentos in-
dustrializados possuem mais de 50% do valor recomen-
dado de ingestão diária de sódio. Mesmo assim, nos 
termos de compromisso, não há previsão de atingir os 
valores médios encontrados na pesquisa de referência 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Por exemplo, o Informe Técnico nº 42/2010 da An-
visa descreve a média de 426mg/100g de sódio, para 
os 29 produtos analisados, na categoria batata frita. O 
compromisso para redução de sódio nessa categoria de 
produto foi de 650mg/100g até o final de 2012. Ou seja, 
224mg/100g de sódio acima do que já é praticado pelas 
empresas.

Para o Idec os acordos são superficiais. “A medida é 
importante, mas, isoladamente e com metas timida-
mente definidas, o impacto na saúde é muito pequeno”, 
declara Silvia Vignola, sanitarista consultora do Instituto 
e responsável pelo levantamento. Ela ressalta que, para 
ir além de acordos voluntários junto às empresas, o Mi-
nistério da Saúde deve articular outras frentes.

semáForo nutriCional
O consumo excessivo de sal é associado a várias doen-
ças relacionadas à elevação da pressão sanguínea, que 
é a principal causa de acidentes vasculares e uma das 
principais causas de infartos do miocárdio e insuficiên-
cia cardíaca. Essas doenças são as causas de morte mais 
comuns em todo o mundo.

Atualmente a Organização Mundial da Saúde reco-
menda um consumo máximo de 2.000mg (2g) de sódio 

a

por pessoa ao dia, o que equivale a 5g de sal, lembrando 
que 40% do sal é composto de sódio. Os valores diários 
de referência para o sódio adotados no Brasil estão ain-
da um pouco acima disso: 2.400mg/dia.

De acordo com os valores de referência do semáforo 
nutricional, utilizado como referência pelo governo e al-
gumas empresas britânicas, a partir de 600mg/100g de 
sódio, o alimento contém elevada quantidade de sódio 
e é categorizado com a cor vermelha, que alerta para o 
consumo com muita moderação.

O Idec defende que os produtos com alto teor de só-
dio poderiam também utilizar alertas similares, como 
por exemplo, a frase: “Este alimento contêm grande 
quantidade de sódio. Consuma com moderação”.

“A adoção de medidas simples podem trazer impac-
tos significativos para redução de Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT). A regulação da rotulagem de ali-
mentos, incluindo alertas sobre quantidades elevadas 
de sódio, gorduras e açúcares, pelo governo, pode incen-
tivar à mudança de hábitos do consumidor, para a opção 
de alimentos mais saudáveis”, conclui Vignola.

Veja a pesquisa completa do Idec no endereço  
www.idec.org.br. 

o sal na berlinda
Pesquisa do Idec aponta que acordo para redução do sódio não muda a quantidade de sal 
nos alimentos.  

Previstas para esse ano, as metas acertadas entre governo e indústria 
estão acima da média do que já é praticado pelo mercado e não 
trazem resultados representativos para a saúde do consumidor.

StockFree
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o aCordo do ms

Em 2011, o Ministério da Saúde elaborou o Plano Na-
cional para Redução do Consumo de Sal, apoiado nos 
seguintes eixos:
 Redução voluntária dos níveis de sódio nos alimen-

tos processados e alimentos comercializados em 
restaurantes e estabelecimentos de alimentação.

 Aumento da oferta de alimentos saudáveis
 Rotulagem e informação ao consumidor
 Educação e sensibilização para consumidores, in-

dústrias, profissionais de saúde e outras partes in-
teressadas.

Para tanto, o Ministério da Saúde firmou acordo, 
documentado pelos Termos de Compromisso nº 0038 
e 004/2011, com a Associação Brasileira de Supermer-

cados, com as Associações Brasileiras das Indústrias de 
Alimentos (ABIA), de Massas Alimentícias (ABIMA), de 
Trigo (ABITRIGO) e de Panificação e Confeitaria (ABIP), 
respectivamente. Esses compromissos deram origem 
a dois outros documentos firmados em dezembro de 
2011 e agosto de 2012, estabelecendo limites de sódio 
para diversas categorias de produtos.

As categorias prioritárias foram definidas segundo 
a contribuição de cada alimento à ingestão de sódio 
pela população brasileira (de acordo com a aquisição 
domiciliar segundo a Pesquisa de Orçamentos Familia-
res do IBGE, de 2002-03, e o teor de sódio nos alimentos, 
segundo a Tabela de Composição de Alimentos e, com-
plementarmente, outras fontes). Além disso, também 
foram adicionadas categorias de alimentos com eleva-
do teor de sódio que são mais consumidos por públicos 
vulneráveis, como crianças e adolescentes.
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e acordo com a Associação Brasileira de Panifica-
ção e Confeitaria (Abip), o mercado da confeitaria 
e panificação foi o que mais cresceu entre os anos 

de 2010 e 2012. Hoje, produzir bolos é coisa para designer. 
Cenários fascinantes como castelos, florestas, mundos 
encantados, ou até cópias fiéis de objetos inusitados que 
vão desde bolsas, máquinas de costura, celulares, tênis 
etc. Enfim, para os cake designers qualquer desenho pode 
ser facilmente transformado em algo delicioso de comer. 
“O segredo do sucesso está em aceitar qualquer proposta. 
Por mais difícil que seja a obra, no fim, é muito gratifican-
te ver o trabalho final sobre a mesa para ser apreciada e 
degustada”, revela a cake designer, Fernanda Feijó, que se 
tornou uma profissional tarimbada na produção de ver-
dadeiras obras de arte comestíveis.  

Tradição antiga dos Estados Unidos, os bolos, mini bo-
los e cupcakes decorados viraram febre no mundo inteiro, 
e principalmente, no Brasil, pela gama de sabores que o 
clima tropical disponibiliza, ou seja, a versatilidade não se 
restringe apenas na decoração. “Aliar a técnica de esculpir 
bolos com as riquezas em sabores que o Brasil oferece é 

D uma combinação perfeita para conquistar os mais varia-
dos paladares”, explica a profissional. “E o diferencial está 
também relacionado com a criatividade e a ousadia no 
momento de produzir as iguarias doces, já que a proposta 
é satisfazer a imaginação dos clientes”, acrescenta.   

de Vingadores a kapCakes
Os fondants e pastas americanas permitem que o cake 
designer expresse sua criatividade na decoração. Eles 
existem em muitas cores diferentes, e sua textura é ma-
cia e fácil de manusear. Essa matéria-prima é utilizada 
principalmente para cobrir bolos, mas pode ser usada 
também para criar peças individuais. Assim, os profissio-
nais especializados são capazes de moldá-los de diversas 
maneiras, a fim de expressar sua veia artística. 

E as novidades não param de aparecer nessa área. O 
Ateliê Fabiola & Liana, especializado em bolos e doces 
decorados, lançou recentemente uma linha de bombons 
inspirados nos personagens da série Marvel dos “Vinga-
dores”. Os doces têm o formato dos super-heróis como o 
Homem Aranha, o incrível Hulk, o famoso Super Homem 

criatividade que gera 
oPortunidade
Com o mercado aquecido, cake designers apostam na diferenciação para atrair a clientela. 

Com a economia aquecida, os cake designers estão mais empenhados no aperfeiçoamento das técnicas para suprir a necessidade de 
diversificação e a satisfação dos clientes
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e muito mais. As crianças podem optar pelos formatos 
das personagens da série e pelo recheio de brigadeiro ou 
trufa de chocolate. 

Outra novidade cujas enormes possibilidades de co-
mercialização devem merecer a atenção dos panifica-
dores e confeiteiros são os kapcakes, mini cupcakes do 
tamanho de um docinho e receita especial, diferente dos 
tradicionais, apresentados nas versões tradicional, inte-
gral, diet, gourmet, brigadeiro e colors. O lançamento foi 
feito em agosto do ano passado pela empresa que tem o 
mesmo nome do docinho, a Kapcakes, comandada pela 
chef Alessandra Rossi e pela designer de moda Karina 
Steiger, que morou por mais de dez anos em Nova York e, 
de volta ao Brasil, trouxe na bagagem o conceito inovador 
dos mini cupcakes gourmet.

Na versão bite size (tamanho de uma mordida), os 
kapcakes são diferentes também por um segredo na fór-
mula, que não recebe o creme amanteigado e possui tex-
tura molhadinha. Adaptados ao clima tropical e aos insu-
mos brasileiros, são delicados e deliciosamente cobertos 
e recheados com ingredientes premium, como chocolate 
belga, limão siciliano, mix de nuts, gianduia e creme de 
champagne.

os fondants e pastas americanas permitem que o cake designer 
expresse sua criatividade na decoração.
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indústria de panificação no México vai dando 
passos, consolidando-se cada vez mais a cada 
dia, e introduzindo no mercado produtos que 

estão de acordo com a mudança dos hábitos alimentares 
da população. E, tudo isso, sem perder a essência artesa-
nal. Atualmente, as pessoas cuidam mais da sua saúde e 
têm mais interesse naquilo que comem. Por essa razão, 
os pão de fibra – assim como outras variedades de pães 
saudáveis, integrais e funcionais – vêm ganhando mer-
cado naquele país. Vale lembrar que os produtos como o 
pão e a tradicional tortilla são considerados pelos mexi-
canos como elementos básicos para se manter uma boa 
alimentação e nutrir-se corretamente.

Atualmente, estima-se que, em nível nacional, exis-
tem mais de 30.000 padarias e comércios que produzem 
pão no México. Nove em cada dez operam na elabora-
ção de pães e produtos de confeitaria (92,1%). Biscoitos 
e massas são fabricados por 7,4% delas, enquanto 0,5% 
desse contingente dedica-se à moagem do trigo. 

Em termos de porte, esses estabelecimentos se clas-
sificam como microempresas ou empresas familiares. 
As padarias que empregam de um a 15 funcionários re-
presentam 96,7% desse total. Já as pequenas empresas, 
que têm de 16 a 100 trabalhadores, perfazem 3% des-
sas empresas. Finalmente, os estabelecimentos médios 
e grandes ficam com uma parcela de 0,3% desse total. 
Porém, apesar do pequeno volume deles, esses estabe-

Pão saudável, 
coM alMa 
artesanal
Aspectos como a promoção e a inovação de 
produtos vêm impulsionando as vendas do 
setor de panificação e confeitaria no México.

a

lecimentos vêm se modernizando, e não deixam nada 
a dever ao modelo das grandes padarias internacionais.

Aspectos como a promoção e a inovação de produ-
tos vêm impulsionando as vendas do setor no México. 
Mas, alguns fatores que também têm influenciado esses 
resultados são, ainda, as condições climáticas, já que as 
chuvas e o frio fazem com que os consumidores deman-
dem mais produtos.

perda de CompetitiVidade
Em matéria de preços, os pães e os produtos de confei-
taria demonstram um comportamento atípico, uma vez 
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que o aumento deles quase nunca se reflete numa re-
dução do volume de vendas. Isto se deve ao hábito que 
a população mexicana tem de consumir pães e doces 
em todo o tipo de celebração. Com efeito, o consumo per 
capita anual dos derivados de farinha de trigo em pão 
branco e doce no país bate nos 39,6kg.

Contudo, a situação para o setor é crítica, já que vá-
rias padarias já fecharam suas portas. Muitos desses 
fechamentos se devem à falta de acesso ao crédito ou a 
margens de lucro reduzidas, bem como ao baixo poder 
aquisitivo do consumidor tradicional. Outro problema 
são os produtores clandestinos de pão e, ainda, a entrada 

no México de produtos estrangeiros com longos períodos 
de validade na prateleira e em grandes quantidades, os 
quais chegam ao país com preços muito abaixo do custo 
real para se posicionar no mercado, configurando opera-
ções de dumping. E isso acaba gerando a mudança dos 
hábitos alimentares da população e a subsequente perda 
de espaço e de competitividade dos produtos nacionais.

Para o futuro, a projeção é de que a oferta de pães e 
itens de confeitaria siga aumentando por lá, em especial 
devido à atuação das grandes empresas, que buscam 
conquistar mais clientes por meio da oferta de novos 
produtos e modernas embalagens.

moderna padaria 
mexicana: apesar de 
ainda poucos, esses 
estabelecimentos 
vêm se atualizando, 
e não deixam nada 
a dever ao modelo 
das grandes padarias 
internacionais.

Art4Desing
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o varejo, muito se fala em fidelização e relaciona-
mento com clientes. São estratégias importantes 
e que, de fato, podem ajudar as empresas a me-

lhorar sua performance no mercado e a aumentar seu fa-
turamento – metas bastante desejadas pelos empresários.

“Fidelização e relacionamento são conceitos diferen-
tes. Ambos ajudam as empresas de varejo a melhorar sua 
rentabilidade, aumentar as vendas para clientes novos ou 
não – reconquistando-os, se for necessário –, além de fa-
zer com que eles considerem uma determinada empresa 
como opção preferencial para suas compras. É um traba-
lho que deve ser feito por especialistas que poderão ava-
liar, após uma análise minuciosa do negócio, o que é mais 
indicado: programas de fidelização, de relacionamento ou 
um que combine ambas as ações”, explica Marcelo Cris-

PrograMas de fidelização
ou de relacionaMento?
Empresário deve aproveitar as informações estratégicas geradas pelos programas, que po-
dem, em alguns casos, impulsionar mudanças significativas no negócio.

n tiano Gonçalves, sócio-diretor da Marka Fidelização e Re-
lacionamento e especialista no assunto.

Fidelização
Segundo Marcelo, um programa de Fidelização está sem-
pre ligado a incentivo. Normalmente, quando o cliente 
faz uma compra, ele ganha créditos para utilizar em sua 
próxima compra – pode ser um desconto em valor ou por-
centagem, por exemplo. “O objetivo da fidelização é justa-
mente este: fazer o cliente voltar ao estabelecimento em 
um tempo menor e gastando mais do que da vez ante-
rior”, afirma. “Para despertar essa vontade, é preciso que 
a oferta ao cliente seja realmente atrativa para ele, com 
base em seu perfil”, explica.

Para que o resultado seja efetivo, é preciso planejar mi-

Quebra-cabeças: 
é possível usar 
técnicas de 
fidelização e 
relacionamento 
combinadas. 
Porém, por sua 
complexidade, 
requer bastante 
envolvimento de 
toda a empresa.

StockFree



nuciosamente a ação de fidelização, a mecânica de cadas-
tramento, a abordagem de cada cliente e o prêmio que será 
concedido. “É a margem de lucro que define essa mecânica. 
Por exemplo, existem empresas que faturam muito, mas têm 
margens baixas. Isso impede o investimento em prêmios 
mais caros”, enfatiza o consultor sócio-diretor da Marka.

relaCionamento
Quando se fala em programas de Relacionamento, leva-se 
em conta o perfil do cliente (idade, sexo, poder de com-
pra), seu hábito (o que ele compra mais)  e comportamen-
to de compra (periodicidade). Com estas informações, a 
empresa passa a oferecer o que o cliente efetivamente 
deseja. “É um passo importante rumo à fidelização”, re-
gistra Marcelo Gonçalves.

Quando a empresa conhece seu cliente, promove ações 
mais efetivas, com maior chance de resultados positivos. 
“As ofertas podem ser personalizadas e as promoções mais 
interessantes. Também é possível direcionar lançamentos 

ou produtos para clientes com perfis condizentes ao seu 
consumo”, ilustra o consultor. “Além disso, é possível mo-
nitorar melhor os resultados a fim de saber quais ações 
deram certo ou quais precisam ser revistas”, argumenta.

estratégias Combinadas
De acordo com o consultor, é possível usar técnicas de fide-
lização e relacionamento combinadas. Porém, por sua com-
plexidade, requer bastante envolvimento de toda a empresa.

Nos programas de Fidelização ou de Relacionamento, 
é importante abranger 80% dos clientes. Outra ressalva 
é usar indicadores corretos e acompanhar os resultados 
com frequência. “São ferramentas que trazem informa-
ções estratégicas importantes e que podem impulsionar 
mudanças significativas no negócio. Porém, vale lembrar 
que, mesmo com programas eficientes, oferecer um bom 
atendimento, produto ou serviço é indispensável. É preci-
so ter sempre a ambição de encantar o cliente, fazendo-o 
voltar na próxima compra”, finaliza Marcelo Gonçalves.

g e s t Ã o  –  c l i e n t e s



46 :::  IP&C 787  :::  Abr/Mai 2013

t e c n o l o g i a  –  M-c o M M e r c e 

explosão do 
m-commerce: 
a intenção dos 
consumidores em 
comprar alimentos 
e bebidas online 
aumentou 44% nos 
últimos dois anos.

ostuma-se dizer, em tom de brincadeira, que em 
função do acelerado ritmo de modernização do 
negócio de padarias – que as vem transforman-

do, cada vez mais, em verdadeiras centrais multimar-
cas e de multisserviços –, que, hoje, nelas as pessoas 
podem comprar “até” pão. A mesma analogia pode ser 
atualmente aplicada aos potentes celulares de hoje em 
dia, nos quais pode-se “até” fazer uma ligação telefôni-
ca. Sim, porque a enorme diversidade de aplicativos – 
os tais apps – colocados à disposição de seus usuários é 
possível fazer coisas que, antes, eram possíveis apenas 
no universo da imaginação.

É o caso do m-commerce, ou mobile commerce, ou, 
ainda, comércio móvel, todos nomes pelos quais respon-
de. Ele surge como uma evolução do e-commerce – até 
há pouco tempo considerado o suprassumo das compras 
feitas pela internet –, configurado como tecnologia que 
permite às pessoas que têm iPhones ou smartphones fa-
zerem suas compras, e até pedir comida, onde quer que 
elas estejam, fazendo uso apenas de seu aparelho celular. 

O mercado nacional de e-commerce já é um dos mais 

a evolução do delivery
Pedir comida onde quer que esteja é a novidade que o m-commerce coloca à disposição 
dos consumidores.

c promissores do mundo. Estudo da empresa e-bit aponta 
que o setor deve faturar R$ 11,6 bilhões este ano, ou seja, 
um crescimento de 20% em relação a 2011. Com o cresci-
mento das vendas de dispositivos móveis, o m-commer-
ce começa a ganhar também importância no Brasil. Em 
2011, por exemplo, foram vendidos 4,8 milhões de smart-
phones no País, segundo dados do IDC Brasil, 84% mais do 
que no ano anterior. Para 2012, a empresa estima a venda 
de 16 milhões de celulares do tipo. Outro levantamento 
da e-bit revelou que, em junho de 2012, 1,3% das com-
pras online foram realizadas através de smartphones ou 
tablets. No mesmo período de 2011, esse indicador era de 
0,3%. Com mais smartphones nas ruas, a ampliação dos 
serviços de banda larga e mais crédito para os consumi-
dores, cresce o público em potencial do m-commerce, que 
constitui uma forte tendência para o futuro do mercado 
brasileiro de varejo, com previsão, segundo especialistas 
de que virá a representar 8% do e-commerce do País em 
2014, com uma movimentação de R$ 1,5 bilhões.

No segmento de alimentação, as perspectivas são ain-
da mais positivas. O instituto norte-americano Nielsen 

StockFree
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divulgou recentemente pesquisa em nível mundial, que 
englobou a participação de 28 mil pessoas em 56 países, 
apontando que a intenção dos consumidores em comprar 
alimentos e bebidas online aumentou 44% nos últimos 
dois anos. Com esse acréscimo, atualmente 26% de todos 
os entrevistados já planejam contratar esse tipo de servi-
ço nos próximos seis meses por meio de um dispositivo 
com acesso à internet, como o smartphone, por exemplo.

deliVery online
As padarias e os restaurantes entraram de cabeça nesse 
nicho. E não sem razão: segundo pesquisa da empresa 
GS&MD, 59% dos brasileiros pedem comida em casa. “É 
natural que estes estabelecimentos queiram usar a in-
ternet para ampliar seu leque de clientes e proporcionar 
mais comodidade para quem quer comer e está perto 
de um computador ou smartphone”, afirma Adri Vicen-
te Junior, diretor da Food Service Company, empresa de 

planejamento, concepção e execução de empreendi-
mentos gastronômicos.

Além das iniciativas individuais de cada restaurante, 
que disponibiliza seu cardápio pelo site e aceita pedidos 
online, outras ferramentas estão surgindo no mercado. 
É o caso dos sites que reúnem uma gama de estabeleci-
mentos diversificados, nos quais o cliente informa seu 
endereço e escolhe o tipo de comida que deseja - árabe, 
italiana, chinesa, por exemplo. O pedido é imediato e o 
tempo do delivery é o mesmo que no modelo tradicio-
nal, por telefone, com o diferencial de que o cliente clica 
diretamente sobre o cardápio e já adiciona os itens ao 
seu carrinho de compras.

Outra novidade, segundo relata o diretor da Food Ser-
vice Company, são os aplicativos para celular que permi-
tem fazer o pedido de delivery online. “O cliente acessa 
pelo smartphone e o aplicativo já disponibiliza quais op-
ções de entrega existem em sua região. Os dados ficam 



48 :::  IP&C 787  :::  Abr/Mai 2013

armazenados e no próximo pedido já não é preciso di-
gitar novamente. É ainda mais prático, pois não requer o 
uso de um computador”, relata Vicente Junior. 

Diante disso, surgiu no mercado um conceito mais 
moderno e completo, que é pedir comida pela internet, 
com o uso de um computador. Dessa maneira, é possível 
escolher o tipo de comida, o estabelecimento mais próxi-
mo, ver as fotos dos pratos e ler avaliações dos usuários, 
entre outros detalhes. Um dos pioneiros nesse setor foi o 
Jánamesa, delivery online que unifica restaurantes e lan-
chonetes em um único portal. 

geoposiCionamento
E os benefícios são muitos. Muitas vezes, a pessoa recebe 
o folheto de um estabelecimento em sua casa e, quando 
faz o pedido, é informado de que a entrega não é realiza-
da naquele endereço. Pela internet, a partir do endereço 
de entrega, sites como o Jánamesa apresentam uma lista 
de estabelecimentos que atendem a região. São diversas 
opções entre várias especialidades. Outra vantagem é a 
experiência de entrega. Ao tomar conhecimento de um 
novo estabelecimento, sempre fica a dúvida em relação 
à qualidade da comida e à opinião dos seus clientes. Ao 
acessar o site de delivery online, no entanto, é possível 
visualizar avaliações e comentários de outros usuários 
antes de fazer o pedido, dando suporte a sua decisão.

Some-se a isso o fato de que em vez de depender dos 
folhetos de restaurantes ou de uma pesquisa mais pro-
longada em busca de descrições sobre os pratos, o cardá-
pio de todas as padarias e restaurantes é disponibilizado 
online com preços atualizados. Os detalhes do pedido 

estão sempre visíveis e o usuário ainda pode incluir ob-
servações sobre os itens, evitando falhas de comunicação 
que podem levar a erros, como pode ocorrer nos pedidos 
feitos pelo telefone. Complementarmente, há ainda a 
possibilidade de agendamento de pedidos: pela internet, 
é possível que o usuário acesse o site a qualquer hora do 
dia ou da noite, mesmo que o restaurante esteja fechado, 
para receber o pedido no horário agendado.

Na levada do m-commerce, a Movile – empresa líder 
em conteúdo mobile e serviços pelo celular na América 
Latina – aposta no comércio móvel e investe R$ 5,5 mi-
lhões na startup iFood, que desenvolveu e administra 
uma plataforma online de pedidos com mais de 1.000 
padarias e restaurantes cadastrados no Brasil. O objeti-
vo é consolidar sua atuação em mais um segmento da 
indústria mobile, tornando a iFood líder não apenas em 
transações efetuadas pela internet, mas também nas pla-
taformas de smartphones. 

O serviço da iFood consiste em o cliente informar 
sua localização no site ou aplicativo para smartphone 
(já disponível nos sistemas operacionais iOS e Android) 
e ver, em destaque, as ofertas dos estabelecimentos da 
sua região. A empresa mapeia as padarias e restaurantes 
já cadastrados no site por geoposicionamento e o usu-
ário só precisa digitar o seu CEP para ter acesso a tudo 
o que está à sua disposição. Sem precisar gastar tempo 
em longas ligações, o cliente consegue fazer seu pedi-
do de forma rápida e prática. E o estabelecimento paga, 
apenas, um pequeno percentual pelo serviço, que tem a 
capacidade potencial de multiplicar por muitas vezes o 
seu faturamento.

para ter retorno Certo

Dicas de Felipe Fioravante, CEO da iFood para panifica-
dores que pretendem investir em delivery via m-commerce.

A recente ascensão de aproximadamente 50 milhões 
de brasileiros a nova classe C propiciou que o mercado 
gastronômico vivesse um dos momentos mais aque-
cidos de sua história no País. Atentos a essa realidade, 
diversos empreendedores perceberam o aumento da de-
manda por alimentação fora do lar ou no trabalho e in-
vestiram, principalmente, nos serviços de entrega, seg-

mento até pouco tempo mal explorado e considerado 
apenas como um complemento de renda por uma 
grande parcela de proprietários de padarias. Além de 
uma pesquisa de mercado, outros cinco pilares são 
fundamentais para análise dos empresários que que-
rem investir no delivery via m-commerce:

1. Ponto: É dever do empreendedor estudar o po-
tencial da região em que pretende abrir o seu estabe-
lecimento. Nesse caso, dê prioridade para regiões que 
apresentam bastante volume de residências, pois a 
grande maioria dos pedidos ocorre no período notur-

t e c n o l o g i a  –  M-c o M M e r c e 



 Jessica Gavin

no e nos finais de semana.
2. Definição de segmento: As grandes oportunida-

des residem nas culinárias cujos pratos “viajam bem”, 
ou seja, em que a qualidade muda pouco entre a pada-
ria e casa do cliente. Como exemplo, temos desde os 
tradicionais, como pizzas, lanches, as culinárias árabe 
e chinesa, até as novas opções que estão surgindo com 
grande aceitação, como a cozinha japonesa e mexica-
na, além de lojas especializadas em wraps e crepes.

3. Qualidade e tempo de entrega: Para atender os 
clientes de maneira satisfatória, os proprietários de-
vem checar regularmente a qualidade e procedência 
dos alimentos de seus fornecedores e o modo de pre-
paro realizado pelos funcionários. Em relação às entre-
gas, o gestor precisa ter a noção exata da demanda de 
motoboys para cada dia de semana e treiná-los para 

cumprir o prazo estipulado dado aos consumidores.
4. Entrega do pedido: É necessário que o pedido seja 

montado corretamente na embalagem. Se o cliente 
pediu uma salada, os molhos devem ir separados; ali-
mentos fritos normalmente precisam de embalagens 
com saída de ar. Em síntese, a padaria precisa deixar a 
impressão de que o cliente está consumindo a comida 
como se estivesse dentro dela.

5. Capacitação de equipe: Treinar a forma de abor-
dagem e atendimento ao cliente é um ponto funda-
mental para o sucesso do negócio. Como em todos os 
setores da economia, um atendimento eficiente traz 
credibilidade, imagem profissional, além de ser um 
ótimo cartão de visitas para quem decidir pedir pela 
primeira vez. Ao investir nesse pilar, certamente sua 
padaria ganhará pontos extras.

t e c n o l o g i a  –  M-c o M M e r c e 
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inauguração da nova filial da Zona Sul da ba-
dalada padaria da Vila Madalena, em São Pau-
lo, já seria motivo para muitas comemorações 

dos clientes. Afinal, encontrar ali as mesmas linhas de 
pães, doces e salgados vendidos na matriz do bairro bo-
êmio da cidade, além do delicioso bufê de sopas à noite 
e o variado bufê da café da manhã nos fins de semana 
e feriados, já seria motivo mais do que suficiente para 
isso. Sem falar que, com exclusividade, trará uma linha 
de sanduíches que levam nome de bairros da região. O 
Vila Mariana, por exemplo, é composto de lombinho, 
queijo minas, maionese, alface e tomate. Já o Vila Afon-
so é recheado de presunto, ovo, bacon, queijo prato, al-
face e tomate.

Porém, a nova Villa Grano da Vila Mariana, que abriu 
suas portas no dia 18 de março na Rua Borges Lagoa, 

uM exeMPlo de Padaria
Dona de um conceito inovador, de mão de obra treinada e de uma infraestrutura de funcio-
namento diferenciada e perfeitamente alinhada com as exigências dos órgãos sanitários, a 
recém-inaugurada Villa Grano Vila Mariana se transforma em padaria-referência do IDPC.

a 371, nas proximidades do Shopping Metrô Santa Cruz. é 
motivo de festa para toda a panificação paulistana, que 
acaba de ganhar uma das mais modernas e completas 

recém-inaugurada, a Villa Grano Vila mariana já se transformou em 
ponto de encontro de clientes e padaria-referência do idPC.

Colaboradores da nova filial da Villa Grano receberam treinamento in loco e certificados do idPC, nos cursos de higiene e manipulação de 
alimentos, atendimento ao Cliente e GePad.

a n t e n a  i d P c

Villa Grano/Divulgação
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panificadoras do Brasil. Sem exagero, uma verdadeira re-
ferência para elas em termos nacionais e internacionais, 
até porque, modéstia à parte, nasce com a chancela do 
Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confei-
taria, o IDPC, entidade de ensino, prestação de serviços 
e escola do SAMPAPÃO –, que “assina” o treinamento de 
seus quase 140 colaboradores.

experiênCia superlatiVa
Sim, o número de gente que vai trabalhar em dois tur-
nos na casa, das 6h00 às 22h40 – diferentemente de sua 
matriz, que funciona 24 horas – realmente impressio-
na. Mas ele é apenas mais um dado da grandiosidade 
do local. Tudo na nova padaria é superlativo, a começar 
pelos seus 1.000 metros quadrados de área construída 
ao longo de dois pisos, dois quais 394 metros quadrados 
reservados para sua área de vendas. Isso, sem falar das 
suas mais de 50 vagas para estacionamento, sendo 16 na 
frente da loja e 35, com serviço de valet, na rua de trás do 
prédio no qual ela está instalada. 

“Dedicamos uma atenção muito especial a cada deta-
lhe nesta nossa nova casa. Do projeto arquitetônico até 
a edificação, que partiu do zero, foram mais de dois anos 
de muito trabalho. Fizemos questão de utilizar o que há 
de mais moderno e atualizado em termos de materiais 
de construção e acabamento, bem como em termos de 

mobiliário e expositores na loja, além de equipamentos 
de produção de última geração, como masseiras, bate-
deiras e fornos, todos dentro das normas da NR 12. E o 
mesmo pode-se dizer dos processos de fabricação, rea-
lizados em áreas segregadas para cada categoria de pro-
dutos, bem alinhados com tudo que manda a Anvisa”, 
explica Luís Pereira Ferreira, um dos sócios da rede Villa 
Grano, formada, além da padaria que fica na esquina das 
ruas Wisard e Fradique Coutinho, na Vila Madalena, por 
duas outras casas: a Arizona Pães, da Av. Nova Cantarei-
ra, 3.254, na Zona Norte; e a Santa Marta Pães, da Rua 
Heitor Penteado, 1.057, também na Vila Madalena. “Estas 
duas últimas, aliás, vão passar por grandes reformas no 
ano que vem, para integrar a nova proposta conceitual 
da rede, e vão passar a se chamar Villa Grano também”, 
revela Luís, em primeira mão, para a revista IP&C.

Além da proposta arquitetônica e visual, bem como 
da infraestrutura diferenciada, outro destaque que cha-
ma atenção na nova Villa Grano Vila Mariana é o seu 
aparelhamento sustentável. O respeito ao meio ambien-
te começa a ser notado já a partir das pias do estabe-
lecimento, dotadas com caixas de gordura, que servem 
para reter a gordura que vem das pias de cozinha, evi-
tando que elas se dispersem pelo esgoto, contaminan-
do efluentes e, também, que entrem no encanamento, 

equipamentos modernos, dentro das exigências da nr 12, e espaços 
segregados para produção de alimentos.

Preocupação com o meio ambiente: biodigestores processam todo o 
resíduo orgânico da padaria.
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ficando, assim, retidas no interior da rede hidráulica. Os 
resíduos orgânicos, por sua vez, são fragmentados por 
trituradores também presentes nas pias, e, na sequên-
cia, encaminhados para processamento em grandes 
biodigestores instalados sobre a enorme laje da padaria, 
onde são fermentados anaerobiamente e transformados 
em biomassa e gás inerte, que é filtrado antes de ser lan-
çado no meio ambiente. Já o lixo inorgânico, como plás-
tico e papelão, é armazenado numa câmara refrigerada, 
de onde sai diretamente para a reciclagem. 

ampliando Visões
Além de empresário, Luís Pereira Ferreira é também di-
retor do SAMPAPÃO. Assim, como assíduo defensor da 
necessidade da capacitação profissional e da qualifica-
ção da mão de obra das padarias, e, ainda, adepto e di-
vulgador dos cursos e treinamentos do IDPC, nada mais 
natural do que ele contratar os serviços da escola para 
treinar e reciclar os colaboradores que iriam começar a 
trabalhar na filial da Villa Grano. Porém, como o número 
de funcionários era enorme, o IDPC resolveu realizá-los 
in loco, nas próprias instalações da nova panificadora, 
antes de sua inauguração.

Assim, vários professores, psicólogos, advogados e 
especialistas em Marketing ministraram aulas intensi-
vas dos cursos de Higiene e Manipulação de Alimentos e 
de Atendimento ao Cliente na Villa Grano, para todos os 
empregados, incluindo até os seguranças e manobristas 

da nova casa, uma vez que tais ensinamentos, além de 
auxiliarem esses profissionais a conhecer mais profun-
damente a dinâmica de funcionamento de uma padaria, 
foram muito úteis para eles também. Já os 12 gerentes 
da panificadora, além de participarem também de am-
bos os treinamentos, passaram por uma reciclagem do 
GEPAD, o curso de Gestão de Padarias do IDPC, forma-
tado em uma versão concentrada, especificamente para 
eles e para a ocasião.

“Nunca tinha participado de um curso como o GE-
PAD e, para mim, foi uma experiência maravilhosa, por-
que, por meio dele, a gente consegue antecipar a vivên-
cia aspectos e detalhes do funcionamento da padaria, 
que vão nos ajudar muito no dia a dia. E senti a mesma 
coisa participando dos cursos de Higiene e Manipula-
ção e de Atendimento ao Cliente, que não só desperta-
ram o interesse como altos níveis de interação entre os 
funcionários operacionais, da produção e dos balcões. 
Foi muito positivo”, diz Amanda Teodoro Sá, gerente 
da Villa Grano e filha de um dos sócios da panificadora 
recém-inaugurada.

O sentimento e a satisfação de Amanda são partilha-
dos por Severino Ramos, outro gerente da nova padaria, 
que já teve a oportunidade de participar do curso exten-
sivo de GEPAD na escola do IDPC, com cinco módulos e 
duração de cinco meses. “E o que a gente percebe é que 

amanda e ramos: participar dos cursos do idPC foi uma experiência 
estimulante.

luís ferreira: 
atenção especial 
no visual, na 
infraestrutura e 
ao treinamento 
dos funcionários 
da nova casa.
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sempre há coisas novas para se aprender. Com 12 anos 
de experiência na panificação, quando fui fazer o GEPAD 
no IDPC, tinha a sensação de que já sabia tudo de pa-
daria. Só que não é bem assim. A gente entra com uma 
cabeça lá, e sai com outra, com uma visão muito am-
pliada de processos, metodologias e muito mais. Mesmo 
participando desse curso de reciclagem aqui, tive a grata 
oportunidade de adquirir novos e valiosos conhecimen-
tos que vou aplicar no dia a dia aqui dentro”, afirma, 
com um sorriso.

reFerênCia em padaria
Outro que se diz surpreso com os resultados e com o 
conceito e a infraestrutura da Villa Grano Villa Mariana 
é Paulo Roberto Sciamarelli, diretor executivo da Fundi-
pan e do IDPC. “Quando o Luís nos pediu para que trei-
nássemos o pessoal, eu vim conhecer a casa e fiquei en-

tusiasmado e absolutamente impressionado com o que 
vi. Aliás, nunca havia visto no Brasil uma casa com esse 
conceito e que atendesse de forma tão completa as exi-
gências da Anvisa”, fez questão de enfatizar no dia 15 de 
março, data da animada cerimônia de entrega dos certi-
ficados aos funcionários da nova padaria, realizada em 
suas instalações, na Rua Borges Lagoa, e seguida por um 
festivo coquetel de confraternização. 

E a boa impressão causada, com toda a certeza, ren-
derá bons frutos: “Em função de sua excelente, diferen-
ciada e caprichada estrutura interna, a Villa Grano Vila 
Mariana, será a padaria referencial do IDPC, para aon-
de levaremos panificadores, alunos, técnicos, visitantes 
internacionais, as autoridades sanitárias e o pessoal da 
fiscalização, e todos aqueles que quiserem conhecer 
uma verdadeira e perfeita padaria brasileira”, conclui 
Paulo Sciamarelli.
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atender bem não é somente sorrir, ser cordial. mas, sim, desenvolver 
a empatia e participar ativamente da experiência do cliente, fazendo 
com que ele se sinta especial.

StockFree

e acordo com um estudo divulgado pelo Minis-
tério do Esporte, a Copa do Mundo de 2014 deve-
rá receber cerca de 3,7 milhões de turistas (entre 

brasileiros e estrangeiros), projetando uma receita de R$ 
9 bilhões para nosso País. Ao mesmo tempo, a rede ame-
ricana CNN divulgou um ranking intitulado “As Nacio-
nalidades Mais Legais do Mundo”, no qual os brasileiros 
estão no topo da lista!

Então, se o brasileiro é o povo mais legal do planeta 
e estamos prestes a receber essa quantidade de turis-
tas, nada mais justo do que continuar com os inúmeros 
esforços para mostrar a “verdadeira cara do Brasil” ao 
mundo, suas belezas naturais e sua hospitalidade. Des-
sa forma, faremos crescer as expectativas dos turistas 
e os números acima apresentados tendem a aumentar 
consideravelmente. Se não crescerem os números, ao 
menos aumentarão as expectativas.

Voltando às estatísticas divulgadas pelo Ministério 
do Esporte, muito está sendo feito para aumentar o nú-
mero de leitos em hotéis, atendimento médico, seguran-
ça, oferta de padarias, restaurantes e food service... Mas 
tudo isso é material, é infraestrutura, e só se torna movi-
mento por meio de gente.

Então as notícias são boas! Se vamos precisar de 
mais gente, isso significa mais geração de empregos, 
mais pessoas movimentando a economia. Ora, isso é óti-
mo, mas pode também vir a ser um caos. Profissionais 
não vêm prontos, é preciso capacitar. E capacitar com 
qualidade e estratégia, para que essa oportunidade seja 
devidamente aproveitada.

Quando falamos de atendimento ao cliente com 
grandes expectativas, a responsabilidade é ainda maior. 
Nesse caso, temos o turista que vem “encantado” com 

a busca Pela excelência
Para que o atendimento supere a alta expecta-
tiva dos clientes – como a dos turistas que vêm 
para a Copa do Mundo em 2014 no Brasil – é 
imprescindível que, em primeiro lugar, as pes-
soas envolvidas estejam “dispostas a servir”. 

D

as mensagens publicitárias que vem recebendo. E quan-
do há encantamento, há a necessidade de ir além des-
sas expectativas. Tudo deve conspirar para que a expe-
riência do turista seja única e provoque a sensação do 
“quero mais”: ambiente, hospitalidade, infraestrutura, 
conforto. E é justamente esse “quero mais” que vai dar 
a sustentabilidade tão esperada pelas empresas no pós-
-Copa e responder perguntas como: O atendimento nas 
padarias e restaurantes foi legal? E os leitos a mais que 
foram criados nos hotéis? E o emprego das pessoas con-
tratadas no período?

Vejo a preocupação das autoridades do País e das 
empresas nessa capacitação, mas ainda acredito que 
é preciso ir além. É evidente que as pessoas precisam 
aprender e rapidamente idiomas como inglês e espa-
nhol, afinal, por melhor que seja a intenção em aten-
der bem, se não souber como se comunicar, não haverá 
atendimento. Mas é preciso atentar-se que, dos 3,7 mi-
lhões de turistas previstos, a grande maioria é de bra-
sileiros das mais diversas regiões do Brasil e o idioma 
deles é o português.

disposição para serVir
Para que o atendimento supere a alta expectativa de um 
cliente – como a dos turistas que vêm para a Copa – é 

por Van marchetti *
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imprescindível que, em primeiro lugar, as pessoas en-
volvidas estejam “dispostas a servir”. Nesse caso, o pa-
pel do recrutamento e seleção é crucial. Por mais que um 
treinamento invista em moldar um comportamento, se 
não há uma predisposição para servir, não há um profis-
sional completo no quesito excelência no atendimento. 
Atender bem não é somente sorrir, ser cordial. Atender 
bem é desenvolver a empatia, é participar ativamente da 
experiência do cliente, identificando suas necessidades, 
proporcionando momentos mágicos e fazendo com que 
ele se sinta especial. Não estou falando apenas do aten-
dimento em padarias, restaurantes e hotéis e restauran-
tes, mas em uma loja de presentes, em um supermerca-
do, em um táxi e assim por diante.

As pessoas precisam ser preparadas tecnicamente, 
mas é fundamental que também estejam preparadas em 
sua estrutura emocional e comportamental. As cinco ha-
bilidades mencionadas abaixo são essenciais para que 
um profissional de atendimento ao cliente seja eficaz:

 Manter a serenidade e o equilíbrio em situações de 
conflito;

 Desenvolver a “escuta ativa” para entender correta-
mente as solicitações;

 Atitude e proatividade;
 Lidar com clientes irritados e “difíceis”;
 Atender clientes de estilos diferentes.

Enfim, sou brasileira e amo meu País. Quero, de todo 
coração, que tudo o que estamos prometendo seja cum-
prido. Então o Brasil, as empresas e os profissionais pre-
cisam fazer direitinho a lição de casa, para que as benes-
ses tragam um crescimento não apenas meteórico, mas 
principalmente, sustentável.

*Van marCHetti é consultora, palestrante, facilitadora e instrutora de trei-
namentos corporativos e diretora da Attitude Plan – Consultoria e Treinamento 
Empresarial (www.attitudeplan.com.br).
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rogramação dupla no dia 12 de março, no Cen-
tro de Eventos da Federação das Indústrias do 
Rio Grande do Sul (FIERGS), em Porto Alegre-RS. 

Naquela data e local, foi realizada a apresentação da 
palestra “FIPAN: Panorama atual da panificação e a ex-
pansão para a região Sul”, e, ainda, o lançamento oficial 
da FIPAN SUL – a primeira edição da Feira Internacional 
de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Ali-
mentos (FIPAN) a ser realizada fora de São Paulo. 

Cerca de 40 representantes de empresas comparece-
ram ao encontro, que contou com a presença de Arildo 
Bennech Oliveira, presidente do Sindicato das Indústrias 
de Panificação e Confeitaria e de Massas Alimentícias e 
Biscoitos do Rio Grande do Sul (Sindipan-RS), e de An-
tero José Pereira e João Ricardo Neves, respectivamente, 
o presidente do SAMPAPÃO – entidade realizadora da 
FIPAN e da FIPAN SUL – e o diretor da Seven, empresa 
organizadora de ambas. 

Durante as atividades daquele dia, que foram segui-
das por um animado coquetel, a FIPAN SUL deixou claro 
que já nasce com números e previsões respeitáveis: se-
rão 10.000 de área de exposição no pavilhão do Centro 
de Eventos da FIERGS, cerca de 100 expositores e expec-
tativa de 12 mil visitantes. Segundo os organizadores, 
a decisão de promover o evento na região Sul do País, 
entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, no Centro 
de Eventos FIERGS, se deu em função do grande núme-
ro de padarias registradas nos estados do Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul, aproximadamente 14 mil 
empresas, pela proximidade de outros países que têm 
interesses comerciais no Brasil e pela ausência de even-
tos com foco no desenvolvimento da panificação. 

“Fizemos um estudo bastante detalhado desse merca-
do, e chegamos à conclusão que é uma fronteira muito 
boa para explorarmos a expansão da FIPAN”, destaca João 

sul: a direção certa Para 
os seus negócios
Lançamento oficial da FIPAN SUL, em Porto Alegre, reúne expositores já confirmados e 
prospects para aquela que, com toda a certeza, será a maior feira de panificação e confei-
taria da região Sul do País.

P

Ricardo Neves. “A região Sul apresenta a maior concen-
tração de padarias por território do Brasil e, até de forma 
curiosa, é carente de feiras para a panificação e para o 
food service. E isso pesou na nossa decisão, como tam-
bém ao fato de que, realizada em Porto Alegre, ela estará 
no eixo central do Mercosul, oportunizando a participa-
ção não só de visitantes, como também de compradores 
dos países do bloco e de outros países da América do Sul”, 
complementa Antero José Pereira. E, ainda segundo ele, 
comercialmente, a FIPAN SUL está indo muito bem: “Já es-
tamos com mais de 60% dos espaços vendidos”, ressalta.

Nesse evento, e contando com a experiência desen-
volvida nos últimos anos em São Paulo, a organização 
da feira estará atuando em conjunto com importantes 
entidades regionais do “Sistema S” – Sebrae, o Senai e o 
Senac –, bem como com a Confederação Interamericana 
da Indústria do Pão (CIPAN), com a Associação Brasileira 
da Indústria da Panificação e Confeitaria (Abip), com o 
Sindipan-RS, com a Associação Sul Brasileira de Refrige-
ração, Ar Condicionado, Aquecimento e Ventilação (AS-
BRAV) e, ainda, com o Porto Alegre & Região Metropolita-
na Convention & Visitors Bureau.

lançamento oficial da feira contou com a presença de cerca de 40 
representantes de empresas. 
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loCal e eVentos paralelos
Situado em Porto Alegre, na sede da Federação das Indús-
trias do Estado do Rio Grande do Sul, o Centro de Eventos 
FIERGS está próximo às principais capitais sul-america-
nas e brasileiras. Está localizado a 15km/15min do centro 
da cidade e 12km/12min do Aeroporto Internacional Sal-
gado Filho.

Multifuncionalidade, infraestrutura, tecnologia e lo-
calização privilegiada foram algumas das características 
que pesaram na decisão dos organizadores para a escolha 
do local para a realização da FIPAN SUL. Tais característi-
cas se evidenciam por meio da existência no local de es-
paços interligados e moduláveis, perfeitamente adaptá-
veis a qualquer tipo de evento, como uma feira com a pro-
posta desta primeira edição da FIPAN fora de São Paulo.

Estacionamento para 3.100 veículos; acessibilidade 
para pessoas com deficiência (PCD); ambientes climati-
zados; serviço de emergências médicas com ambulató-
rio equipado e técnico de enfermagem de plantão (área 

protegida para ambulância); e monitoramento eletrôni-
co da segurança são alguns aspectos de infraestrutura 
que merecem destaque, além dos serviços de suporte 
disponibilizados ao cliente. Além disso, o pavilhão do 
Centro de Eventos FIERGS conta com tecnologia em 
equipamentos para iluminação cênica, sonorização de 
ambientes e multimídia, além de internet banda larga, 
videoconferência e telefonia digital. 

Tais facilidades, além de serem de grande utilidade 
para visitantes e expositores, também serão de grande 
valia para a promoção dos eventos paralelos à mostra, 
que terão lugar naquele espaço. Dois deles já estão con-
firmados na FIPAN SUL. O primeiro será a final da Copa 
das Américas de Panificação e Confeitaria, evento que 
será realizado sob a coordenação da Confederação In-
teramericana da Indústria do Pão (CIPAN). E o segundo 
será uma reunião internacional sob o comando da União 
Internacional de Panificação e Confeitaria (UIB), entidade 
que reúne 40 países e 350 mil padarias em todo o mundo.
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Fiesp/Ciesp acaba de lançar um simulador que 
permite ao consumidor conferir o desconto na 
conta de luz conquistado com a entrada em vi-

gor da Lei 12.783, que prevê redução tarifária de energia. 
Essa redução é resultado da campanha “Energia a Preço 
Justo”, lançada pela Fiesp, há dois anos, e que mobilizou 
a sociedade em prol da queda de preço nas contas de 
luz, tanto das famílias quanto das empresas.

A ferramenta, disponível no site da entidade, permi-
te que cada um compare o valor que pagava antes da 

fiesP lança sisteMa que siMula 
desconto na conta de luz
Consumidor poderá checar redução de preço que terá após queda na tarifa.

a medida e o que passará a pagar a partir de agora. Além 
disso, será possível também conhecer o percentual des-
se desconto. O simulador funciona apenas com dados do 
estado de São Paulo.

Para simular o desconto, basta acessar o sistema no 
endereço www.fiesp.com.br/energia/calcule-nova-con-
ta-luz/ com a conta de luz na mão, e escolher o nome 
da concessionária fornecedora de energia, o nível de 
tensão da sua conta e a modalidade da tarifa. O sistema 
vai gerar um campo em branco onde é preciso digitar o 

Cálculo da economia: 
para consumidores 
de médio e grande 
porte, o desconto na 
conta de luz pode 
chegar a 32%.

Sto
ck

Fre
e
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consumo em kWh, que aparece em destaque na conta. 
A partir daí, será apresentado o resultado com o percen-
tual de desconto e o valor em reais.

A iniciativa de lançar o simulador é mais uma ação 
da campanha “Energia a Preço Justo”. “Esse simulador 
é uma ferramenta para que as pessoas possam conferir 
os seus direitos”, avalia Paulo Skaf, presidente da Fiesp. 
A ferramenta online, disponível em versão para mobile 
e tablet, é mais uma ação da campanha “Energia a Pre-
ço Justo”.

soCiedade mobilizada
A redução nas tarifas no consumo de energia é resulta-
do direto de uma iniciativa da Federação das Indústrias 
do Estado de São Paulo (Fiesp). Sob a liderança de Paulo 
Skaf, a campanha “Energia a Preço Justo”, lançada em 
2011, promoveu uma ampla mobilização da sociedade. 
Tudo com um só objetivo: eliminar da conta a cobrança 
de investimentos decorrentes da construção do sistema 

elétrico e que já estavam amortizados.
A campanha sensibilizou o governo federal, que criou 

uma Medida Provisória (579), aprovada em dezembro 
pelo Congresso Nacional. Em janeiro de 2013 entrou em 
vigor a Lei 12.783, que promove a redução estrutural nas 
tarifas de energia de 20,2%, em média, em todo o Brasil. 
Para o consumidor residencial, esse desconto é de, no 
mínimo, 18%. Para consumidores de médio e grande por-
te, o valor pode chegar a 32%. De acordo com a Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cada distribuidora 
tem uma tarifa diferente em função das peculiarida-
des de cada concessão. Fatores que fazem variar a con-
ta de energia, segundo a agência, são as características 
da contratação do fornecimento. As variações também 
ocorrem de acordo com o nível de tensão em que os con-
sumidores são atendidos, que é a tensão disponibilizada 
no sistema elétrico da concessionária e que varia entre 
valores inferiores a 2,3 kV (como as tensões de 110 e 220 
volts) e valores superiores a 2,3 kV.



60 :::  IP&C 787  :::  Abr/Mai 2013

M Á Q U i n a s  &  e Q U i P a M e n t o s

o dia 11 de março, no Auditório da CNI, em São 
Paulo, a ABIEPAN deu posse à sua nova Diretoria, 
para o biênio 2013-2015. Na ocasião, Paulo Rober-

to Cavalcante – presidente da gestão anterior e reeleito 
por aclamação –, renovou seu compromisso de continu-
ar levando a bom termo o cumprimento das ambiciosas 
metas que a entidade se propõe a atingir ao longo desse 
próximo mandato. 

“Ter sido reeleito, principalmente neste ano em que a 
ABIEPAN completará 25 anos de existência, é uma hon-
ra muito grande e um reconhecimento do trabalho feito 
em nossa gestão passada. O desafio é imenso, mas com 
uma excelente plêiade de colaboradores, tenho certeza 
de que vamos conseguir realizar novas e importantes 
conquistas”, registrou Paulo Roberto, com muita convic-
ção, em seu pronunciamento de posse.

Na ocasião, o presidente reeleito fez um retrospecto 
dos últimos dois anos de atividades de sua Diretoria à 
frente da ABIEPAN, envolvendo ações realizadas no âm-
bito de quatro blocos centrais de trabalho, que ele e seus 
novos diretores também pretendem dar continuidade 
nesta nova gestão. São eles: Promoção Comercial no Ex-
terior – Projeto APEx-Brasil e ABIEPAN; Normatização e 
Certificação de Produtos – Parcerias com Inmetro, Se-

novos teMPos, 
novas 
realizações
ABIEPAN empossa nova Diretoria e reno-
va compromisso de promover e ampliar as 
oportunidades para o setor de máquinas e 
equipamentos para panificação.

n
brae, ABNT e IPT; Crescimento, Desenvolvimento e Mo-
dernização da Estrutura da ABIEPAN; e Produto Feiras.

promoção da marCa brasil
E as perspectivas são mais do que boas em todas essas 
áreas. Com a renovação da assinatura do Convênio de 
Cooperação Técnica e Financeira com a APEx-Brasil, a 
ABIEPAN recebeu uma dotação de recursos da ordem de 
R$ 5,85 milhões, bem maior do que a anterior, e que, cer-
tamente, dará à Associação a oportunidade de alçar voos 
ainda mais altos no âmbito de suas ações miradas na 
intensificação da promoção comercial das máquinas e 
equipamentos para panificação produzidos no Brasil no 
exterior. “Em 2012 exportamos a cifra de US$ 8,506 mi-
lhões. E esse número será ainda maior este ano”, afirma 
Paulo Roberto Cavalcante.

Para tanto, concorre o trabalho de uma assessoria es-
pecífica, contratada em 2010 pela ABIEPAN para elaborar 
Planejamento Estratégico do Projeto APEx-Brasil. Após 
estabelecer metas e diretrizes bem definidas, essa em-
presa trabalha, agora, em duas frentes. A primeira, diz 

Paulo roberto 
Cavalcante: 
sentimento de 
honra por ter 
sido reeleito e 
disposição para 
realizar novas 
e importantes 
conquistas para 
o setor.

ABIEPAN



respeito à mensuração dos resultados obtidos em 
ações já realizadas, como dois Road Shows promo-
vidos na região Sul do País, em 2011 e 2012, com 
o objetivo de arregimentar novas empresas para 
participar do projeto e, ainda, em função da parti-
cipação dos empresários brasileiros em três gran-
des feiras internacionais no período, a Europain, a 
Mexipan e a IBA. 

Já a segunda contempla o desenvolvimento de 
novas iniciativas na direção do mercado interna-
cional, para fortalecer ainda mais o branding da 
indústria brasileira de máquinas e equipamentos 
para panificação, confeitaria, gastronomia e pro-
cessamento de alimentos. Com esse intuito tam-
bém, já está na programação de atividades da nova 
Diretoria da ABIEPAN a publicação de um livro, es-
crito pelo renomado chef Luiz Farias e editado em 
três línguas – português, inglês e espanhol – sobre 
a panificação e a confeitaria brasileiras.

Paralelamente, divulgar os produtos fabricados 
pelos atuais 55 associados da ABIEPAN no âmbito 
interno, por meio da participação em feiras ao lon-
go do Brasil, também é meta prioritária da nova Di-
retoria da entidade. “Para isso temos uma comissão 
especial, capitaneada pelo nosso vice-presidente 
de Ingredientes, Alexandre Gomes, que está con-
versando com as principais promotoras de feiras 
no Brasil para fortalecer a presença dos associa-
dos nesses eventos, até como forma de geração de 
expertise e conteúdo para o desenvolvimento de 
novas estratégias de negócios”, explica Armando  
Taddei Junior, secretário executivo da ABIEPAN. Nes-
se sentido, além de a ABIEPAN e muitos de seus as-
sociados já terem sua participação confirmada em 
julho na FIPAN, em São Paulo, também marcaram 
presença na Super Minas, na Super Rio Expofood e, 
neste mês de abril, na Fennopan, em Olinda-PE.

normas téCniCas e ConVênios
No âmbito da tecnologia, outro eixo importantíssi-
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mo do trabalho da ABIEPAN, a nova Diretoria da enti-
dade dará continuidade ao seu diligente trabalho de 
elaboração de Programa de Avaliação de Conformi-
dade e Normas Técnicas alinhadas com a NR 12 para 
as mais variadas categorias de máquinas e equipa-
mentos destinados aos setores de panificação, con-
feitaria, gastronomia e processamento de alimentos.

Para tanto, além da manutenção do canal aberto 
de negociação com o Ministério do Trabalho para a 
realização desses trabalhos eminentemente técni-
cos, terão continuidade as parcerias estratégicas es-
tabelecidas com diversas outras entidades e órgãos, 
como é o caso do Sebrae, do Inmetro, da ABNT, do 
IPT, da Abip e, é claro, do SAMPAPÃO. “Acabamos de 
assinar um convênio com o Instituto de Tecnologia 
de Alimentos (ITAL), por meio do qual estamos nos 
propondo a reaparelhar o laboratório do ITAL com 
equipamentos de última geração, a fim de que os 
associados da ABIEPAN possam utilizá-lo para o de-
senvolvimento de produtos, em condições especiais 
e com descontos. Essa, com certeza, será uma ferra-
menta muito interessante colocada à disposição dos 
associados da área de Ingredientes de nossa entida-
de”, finaliza Armando Taddei Junior.

ConHeça os membros da noVa diretoria da abiepan

 Presidente: PAULO ROBERTO CAVALCANTE (PMAN)
 Vice-presidente: ANTONIO MARCO TAFARO (BRASFORNO)
 Vice-presidente de Equipamentos: JOSÉ ANGELO DE SOUZA JUNIOR (PRÁTICA PRODUTOS)
 Vice-presidente de Acessórios: ROBERTO BUONO (CIMAPI)
 Vice-presidente de Ingredientes: ALExANDRE GOMES DA CONCEIçÃO (ARCOLOR)
 Vice-presidente de Gastronomia: MARIO FONSECA JUNIOR (AçOS MACOM)
 Secretaria Geral: MATHEUS FACCIOLI DOS SANTOS (MCI)
 Tesoureiro: MARCO ANTONIO COELHO (MAQUIPÃO)
 Diretor de Assuntos Tecnológicos: JOÃO FERNANDO GOMIERO (FERRI)
 Diretor de Relações Internacionais: EDINAEL CARLOS MAGALHÃES (TITÃ)
 Conselho Fiscal, Titulares: JOSÉ CARLOS LOUSADA (SUPERFECTA) e  

DAVID SEJTMAN (ECO)
 Conselho de Administração, Presidente: ANDRÉ LUIZ REZENDE (PRATICA PRODUTOS)
 Conselho de Administração, Membros ABIEPAN: GILBERTO POLETO (BRALYx) e NELSON CURY (TOPEMA)
 Conselho de Administração, Membros Convidados: JOÃO CARLOS MARTINS COELHO (IPT/IMT) e  

MARCIO JOSÉ RODRIGUES (ITPC)

assinatura de ConVênios

Aproveitando a presença de um grande número de 
representantes de indústrias de máquinas e equipa-
mentos, bem como dos setores de panificação, con-
feitaria, gastronomia e processamento de alimentos, 
cerimônia de posse da nova Diretoria da ABIEPAN, no 
dia 11 de março, também contou com a realização de 
um ciclo de palestras, abordando importantes assun-
tos relacionados ao futuro de todos esses segmentos.

Assim, Rogério Bellini, diretor da APEx-Brasil, fez 
uma apresentação sobre o tema “Exportar é Inovar”. 
Na sequência, foi a vez de Claudio Borges, gestor de 
projetos da APEx-Brasil, discorrer sobre as novas 
ações do Projeto APEx-Brasil e ABIEPAN. Depois, Luís 
Madi, diretor do ITAL, explicou à platéia do Auditório 
da CNI as bases do Programa de Cooperação Técnica 
entre o ITAL e a ABIEPAN. Finalmente, Maria Regina 
Diniz de Oliveira, analista técnica do Sebrae, fez a 
apresentação do Projeto Sebrae e ABIEPAN. O encon-
tro foi finalizado com a assinatura dos convênios en-
tre essas entidades e órgãos com a ABIEPAN e a reali-
zação de um animado coquetel, na sede da CNI.
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boa notícia Para os 
Panificadores

Revogação de artigos de Medida Provisória reduz para zero as alíquotas do PIS/COFINS 
sobre o pão.

f oi publicada no dia 08/03/2013, no Diário Ofi-
cial da União, a retificação da Medida Provi-
sória nº 609/2013, a qual reduziu a zero as 

alíquotas das contribuições ao PIS/PASEP, COFINS, 
do PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação 
incidentes sobre a receita decorrente da venda no 
mercado interno e sobre a importação de produtos 
que compõem a cesta básica. A publicação dessa 
data corrigiu a NCM do açúcar sujeito à alíquota 
zero do PIS/PASEP e da COFINS de 1701.14.00 para 
1701.99.00 e, ainda, também refletiu na vedação 
para apuração do crédito presumido e suspensão 
das contribuições para esse produto. 

Com relação às disposições da Medida Provisó-
ria, destacamos o quanto segue: 

A Lei nº 10.925/2004 foi alterada, posto ter re-
duzido as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS in-
cidentes na importação e na comercialização do 
mercado interno, com vistas a ampliar o rol dos 
produtos sujeitos ao benefício da alíquota zero 
para produtos que compõem a cesta básica, entre 
os quais destacamos: a) carnes bovina, suína, ovi-
na, caprina e de aves e produtos de origem animal; 
b) peixes; c) café; d) açúcar; e) óleo de soja e outros 
óleos vegetais; f) manteiga; g) margarina; h) sabões 
de toucador; i) produtos para higiene bucal ou den-
tária; e j) papel higiênico. Dessa forma, os aludidos 
produtos, a partir de 08 de março de 2013 terão suas 
alíquotas reduzidas a zero. 

Com a publicação da Medida Provisória não mais 
poderão apurar crédito presumido ou ter a alíquota 
suspensa os seguintes produtos: a) peixes frescos 
ou refrigerados; b) peixes congelados; c) filés de 

por bruno zanin*

peixes e outra carne de peixes (mesmo picada); d) manteiga; 
e) óleo de soja e respectivas frações; f) óleo de amendoim e 
respectivas frações; g) azeite de oliva e respectivas frações; h) 
outros óleos e respectivas frações; i) óleo de palma e respec-
tivas frações; j) óleos de girassol, de cártamo ou de algodão e 
respectivas frações; k) óleos de coco (óleo de copra), de amên-
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*bruno zanin (OAB/SP 216.793) é advogado associado da Mesquita Perei-
ra, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável pelo Depar-
tamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do Sindipan/Aipan-SP.

doa de palma ou de babaçu; l) óleos de nabo silvestre, de 
colza ou de mostarda e respectivas frações; m) margari-
na, exceto a margarina líquida, e n) açúcar. 

Houve exclusão da majoração de 2,2% do PIS/ 
PASEP-Importação e 10,3% da COFINS-Importação, de 
que trata o § 2º, art. 8º da Lei nº 10.865/2004, sobre as 
preparações para higiene bucal ou dentária, classifica-
dos na posição 3306 da TIPI. 

A Medida Provisória ainda estabeleceu regras para 
permitir que os créditos presumidos referentes à aqui-
sição de animais vivos e carnes de animais, bem como 
os dos créditos presumidos que tenham sido apurados 
em relação a custos, despesas e encargos vinculados à 
receita de exportação, existentes na data de 08 de março 
de 2013, possam ser ressarcidos ou utilizados na com-
pensação com outros tributos administrados pela RFB. 

bem-Vinda isenção
Por fim, a parte mais importante e que interessa a todos 
os panificadores, diz respeito à revogação dos seguintes 
artigos: 

a) os §§ 1º e 3º do art. 1º da Lei nº 10.925/2004, que 
tratavam da aplicabilidade de alíquota zero até 31 de de-
zembro de 2013, para os produtos de farinha de trigo; tri-
go; pré-misturas próprias para fabricação de pão comum 
e pão comum, e massas alimentícias. 

b) o inciso II do caput do art. 32 da Lei nº 12.058/2009, 
que tratava da suspensão do PIS/PASEP e COFINS para os 

produtos 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 
0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM; 

c) o inciso IV do caput do art. 54 da Lei nº 12.350/2010, 
que tratava da suspensão do PIS/PASEP e COFINS para os 
produtos 02.03, 0206.30.00, 0206.4, 02.07, 0210.1 e carne 
de frango classificada no código 0210.99.00 da NCM; e 

d) o art. 4º e o § 5º do art. 6º da Lei nº 12.599/2012, que 
tratavam, respectivamente, da suspensão dos produtos 
classificados nos códigos 0901.1 e 0901.90.00 da TIPI, e 
da aplicabilidade da compensação e do ressarcimento 
na parte em que aplicava-se somente à parcela dos cré-
ditos presumidos determinada com base no resultado 
da aplicação, sobre o valor da aquisição de bens classi-
ficados na posição 0901.1 da Tipi, da relação percentual 
existente entre a receita de exportação e a receita bruta 
total auferidas em cada mês. 

Dessa forma, a MP n.º 609/2013 foi de grande valia, 
pois a isenção das contribuições ao PIS e COFINS dos 
produtos de farinha de trigo; trigo; pré-misturas pró-
prias para fabricação de pão comum e massas alimen-
tícias não é mais por tempo determinado (31/12/2013), 
mas, sim, “ad eternum”. Ou seja, vigora até que outra 
norma eventualmente a revogue.

a isenção das 
contribuições ao PiS e 
CofinS dos produtos 
de farinha de trigo para 
fabricação de pão comum 
não é mais por tempo 
determinado, mas sim ad 
aternum. ou seja, vigora 
até que outra norma 
eventualmente a revogue.

Cláudio Lira
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Here Comes tHe 7tH journalism award oF 
sampapão
Registrations are now open to Journalism Award 2013 
of SAMPAPÃO, designed to stimulate and enhance the 
disclosure of bakery sector in the categories of print and 
electronic media. For this seventh edition, the Award expects 
to receive a large number of entries from articles published 
and disseminated by the media print and electronic between 
1st November 2012 and October 31st 2013, which will be 
evaluated by a mixed panel, consisting of three directors 
and a member of the Press Office of the organizers, plus five 
journalists or members of the Press, who live and develop 
their activities in the state of São Paulo and don’t have 
entered the contest. The contest results will be announced 
at a date yet to be defined, in solemn ceremony, where 
awards will be given to the winners of each category. First 
place in each of them will receive a ticket to Paris/France 
plus 1,500 euros for hosting fees and personal expenses. 
Second place will be awarded a ticket to Lisbon/Portugal 
plus 1,000. And the third will be greeted with a notebook.

aquí Viene el premio de periodismo 2013 de 
sampapão
Ya están abiertas las inscripciones para el Premio de 
Periodismo 2013 de SAMPAPÃO, diseñado para estimular 
y mejorar la divulgación de sector de la panadería en las 
categorías de medios impresos y electrónicos. Para esta 
séptima edición, el Premio espera recibir un gran número 
de entradas de artículos publicados y difundidos por los 
medios impresos y electrónicos entre el 1 de noviembre de 
2012 y 03 de octubre 2013, que serán evaluados por un 
jurado mixto, compuesto por tres directores y un miembro 
de la oficina de prensa de los organizadores, más cinco 
periodistas o miembros de la prensa, que viven y desarrollan 
sus actividades en el estado de São Paulo y no han entrado 
en el concurso. Los resultados del concurso se darán a 
conocer en una fecha aún por definir, en solemne ceremonia, 
donde se entregarán premios a los ganadores de cada 
categoría. El primer lugar de cada uno de ellas recibirá un 
billete para París/Francia, más 1.500 euros para gastos de 
alojamiento y gastos personales. Para el segundo lugar se 
otorgará un boleto a Lisboa/Portugal, más de 1.000. Y para 
el tercero se otorgará un notebook.

bakery grows 11.6%, witH reVenues oF $ 70 
billion
Revenues from Brazilian bakery in 2012 grew 11.6% over 
the previous year, totaling R $ 70.29 billion. This is the sixth 
consecutive year that the sector recorded annual growth of 
over 10%. These figures were presented at the Fourth Coffee 
with Parliamentarians, that Brazilian Association of Bakery 
and Confectionery (Abip) held in Brasilia, event attended by 
over 60 members of Congress and by the Minister of Labour, 
Manoel Dias. “This performance not only reveals the economic 
importance of the sector, as well as their responsiveness 
to meet the changing demands and requirements of the 
consumer,” says the president of Abip, Alexandre Pereira. 
As he notes, the sector’s positive performance was achieved 
despite the stagnant sales of its flagship product – the bread 
–, whose consumption per capita is parked in 33.5 kilograms 
per inhabitant year, slightly more than half of the 60 pounds 
recommended by the World Health, UN. In this environment, 
the industry’s growth is explained by the process of 
modernization that crosses the bakery, with a greater choice 
of product mix, new and differentiated services and advanced 
management processes. “The bakery knew reinvent itself, 
becoming a real center of convenience for the consumer,” 

says Alexandre Pereira. Regarding the bread the chairman of Abip says 
there is great room for growth, considering the level of consumption 
countries of similar socio-economic conditions of Brazil.

panadería CreCe un 11,6%, Con ingresos de $ 70 mil 
millones
Los ingresos de panadería brasileña en 2012 presentran crecimiento un 
11,6% respecto al año anterior, totalizando R $ 70,29 mil millones. Este 
es el sexto año consecutivo en que el sector registró un crecimiento anual 
de más del 10%. Estas cifras fueron presentadas en el Cuarto Café con 
Parlamentarios realizado por la Asociación Brasileña de Panificación y 
Confitería (ABIP), en Brasilia, evento al que asistieron más de 60 miembros 
del Congreso y por el Ministro de Trabajo, Manoel Dias. “Esta actuación 
no sólo pone de manifiesto la importancia económica del sector, así como 
su capacidad de respuesta para satisfacer las cambiantes demandas y 
exigencias de los consumidores”, dice el presidente de ABIP, Alexandre 
Pereira. Como se observa, el desempeño positivo del sector se logró a 
pesar de las ventas estancadas de su producto estrella - el pan -, cuyo 
consumo per cápita se encuentra estacionado en 33,5 kilogramos por 
habitante año, poco más de la mitad de las 60 libras recomendadas 
por la OMS, Naciones Unidas. En este ambiente, el crecimiento de la 
industria se explica por el proceso de modernización que atraviesa la 
panadería, con una mayor variedad de gama de productos, servicios 
nuevos y diferenciados y procesos avanzados de gestión. “La panadería 
supo reinventarse a sí mismo, convirtiéndose en un verdadero centro de 
conveniencia para el consumidor”, dice Alexandre Pereira. En cuanto al 
pan el presidente de ABIP dice que hay un gran margen de crecimiento, 
teniendo en cuenta el nivel de consumo de los países en similares 
condiciones socio-económicas de Brasil.
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Com o objetivo de aquecer a economia e promover o desen-
volvimento da indústria nacional, o Governo Federal sancionou a 
MP nº 563, em 03 de abril de 2012, convertida na Lei 12.715/2012, 
publicada no DOU e no dia 18 de setembro de 2012, a qual incluiu 
novos setores sujeitos na desoneração da folha de pagamento 
prevista na lei nº 12.546/2011. Nesses termos, o artigo 55 da lei 
12.715/2012, deu nova redação ao art. 8º da Lei 12.546/2011:

“Art. 8o Até 31 de dezembro de 2014, contribuirão sobre o 
valor da receita bruta, excluídas as vendas canceladas e os des-
contos incondicionais concedidos, à alíquota de 1% (um por 
cento), em substituição às contribuições previstas nos incisos 
I e III do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, as em-
presas que fabricam os produtos classificados na Tipi, aprovada 
pelo Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011, nos códigos 
referidos no Anexo desta Lei.”

Entre todos os produtos mencionados na Tabela Anexa à Lei 
12.546/2011, alterada pela lei 12.715/2012, constam os previstos 
no Capítulo 19 da TIPI. São produtos com o CNAE-Fiscal que 
englobam a atividade de “fabricação de pães e massas”:

•	 1091-1/01 – Fabricação de produtos de panificação industrial
•	 1091-1/02 – Fabricação de produtos de padaria e confeita-

ria com predominância de produção própria.

O Decreto e a Medida Provisória mencionados trazem a 
relação dos códigos NCM – Nomenclatura Comum de Merca-
do (previstos na TIPI), que passam a integrar seus anexos, no 
que diz respeito às atividades industriais classificadas para o 
recolhimento de alíquota única sobre o faturamento bruto, em 
substituição à contribuição previdenciária habitual.

Além da identificação do código NCM correto, para o ramo 
de “fabricação de pães e massas”, existe a necessidade de en-
quadrar, ainda, o código CNAE-fiscal às empresas desse ramo 
de atividades.

Dessa forma, os fabricantes dos produtos acima estão obri-
gados, desde 1º de janeiro de 2013 (com vigência até 31 de de-
zembro de 2014) a recolher a contribuição previdenciária com 
a alíquota de 1% a incidir sobre a receita bruta, excluídas as 
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos 
(base de cálculo).

desoneração de folha de
PagaMento/novos setores

beM-vindos novos associados do saMPaPão!

Fernanda apareCida de souza - me rua sebastião de andrade, 231

julios ComerCial de alimentos ltda. - me rua proFessor giuliani, 430

padaria e ConFeitaria tiquatira ltda. rua tiquatira, 374

F & l padaria e ConFeitaria ltda.- epp rua do gliCério, 4

paniFiCadora delikatesse xi ltda.- epp aV leblon, 554

pães e doCes karolina ltda.- epp rua da biCa, 347

mjmj indÚstria de paniFiCação ltda. rua manoel girão, 58

braspan paniFiCadora e ConFeitaria ltda. rua lisboa, 60

lH Fernandes paniFiCadora - epp aV. rio das pedras, 4.100

aVenida brasil pães e doCes - ltda. - epp aV. aFonso lopes de baião, 1.483

paniFiCadora amarante de guarulHos ltda. aV. guarulHos, 1.474

MaiO
Rotulagem Nutricional (teórico) 15h às 18h 06/05
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico) 15h às 18h 08/05 a 09/05
Tendências em Confeitaria 9h às 12h 13/05 a 17/05
atendimento ao Cliente (teórico) 9h às 12h 20/05 a 03/06
Decoração bolos (com bicos) 15h às 18h 20/05 a 24/05
Pães Rústicos 9h às 12h 27/05 a 03/06
Responsável Técnico (teórico) 15h às 18h 27/05 a 03/06
juNHO
Tábuas de Frios 15h às 18h 10/06
Básico de Confeitaria 14h30 às 18h 03/06 a 17/07
Pães de Fibras / Funcionais 9h às 12h 03/06 a 07/06
informática Básica (teórico) 9h às 12h 04/06 a 11/06
Petit four avançado 9h às 12h 10/06 a 14/06
Rotulagem Nutricional (teórico) 15h às 18h 27/06
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico) 15h às 18h 28/06 a 29/06
julHO
Responsável Técnico (teórico) 9h às 12h 01/07 a 05/07
atendimento ao Cliente (teórico) 14h30 às 17h30 01/07 a 15/07
Pasta americana 8h30 às 12h30 10/07 a 16/07
informática Básica (teórico) 9h às 12h 22/07 a 26/07
Salgadinhos (básico em salgados) 9h às 12h 29/07 a 02/08
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico) 15h às 18h 29/07 e 30/07
Chocolataria fina 15h às 18h 29/07 a 02/08

idPc – agenda de cursos básicos 2013

MaiO
Rotulagem Nutricional (teórico) 15h às 18h 06/05
Congelamento de pães (pães congelados) 9h às 12h 06/05 a 10/05
avançado de Confeitaria 14h30 às 18h 06/05 a 17/05
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico) 15h às 18h 08/05 a 09/05
Tendências em Confeitaria 9h às 12h 13/05 a 17/05
atendimento ao Cliente 9h às 12h 20/05 a 03/06
Decoração bolos de casamento 9h às 12h 20/05 a 24/05
Pães Rústicos 9h às 12h 27/05 a 03/06
Básico de Confeitaria 14h30 às 18h 27/05 a 11/07
Responsável Técnico (teórico) 15h às 18h 27/05 a 03/06
juNHO 15h às 18h 27/05 a 03/06
Tábuas de Frios 15h às 18h 10/06
Pães de Fibras / Funcionais 9h às 12h 03/06 a 07/06
atendimento ao cliente 9h às 12h 03/06 a 14/06
informática Básica (teórico) 9h às 12h 04/06 a 11/06
avançado de panificação 8h30 às 12h 10/06 a 21/06
Decoração bolos (bico) 9 às 12h 24/06 a 28/06
Rotulagem Nutricional (teórico) 15h às 18h 27/06
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico) 15h às 18h 28/06 a 29/06
julHO
atendimento ao Cliente 14h30 às 17h30 01/07 a 15/07
informática Básica (teórico) 9h às 12h 22/07 a 26/07
Salgadinhos (básico em salgados) 9h às 12h 29/07 a 02/08
Higiene e Manipulação dos alimentos (teórico) 15h às 18h 29/07 e 30/07
Chocolataria fina 15h às 18h 29/07 a 02/08

idPc – agenda de cursos 2013

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.

a desoneração da folha de pagamento para o setor teve início 
em janeiro de 2013 e está em vigor para as empresas que 

estão no lucro real e presumido.
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