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homenaGem ao talento
a receita do sucesso e a justa 
homenagem aos Panifi cadores 
do ano

Gourmet
receitas do idPC 
para agradar os 
Pais no dia deles

um noVo eStilo de Vida
mais de um terço dos brasileiros 
já adota hábitos saudáveis na 
alimentação 

fiPan 2013
Prepare-se para se surpreender 
com o show de novidades
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Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

e d i t o r i a l

de qualidade feitos na própria pa-
daria. E a boa notícia é que na seara 
dos produtos de marca própria, po-
demos casar a tradição das antigas 
receitas artesanais com a inovação 
das modernas formulações, criadas 
para atender, entre outras, à deman-
da por produtos saudáveis e menos 
calóricos, por exemplo. Com criati-
vidade, tudo é possível.

Muitas maneiras de fazer isso, 
aliás, você vai poder conferir e ver 
de perto na FIPAN 2013, que vem aí. 
Usina de novas ideias, a feira chega 
com uma proposta renovada de efi-
ciência combinada à tradição, por 
meio da qual você poderá operar 
maravilhas em sua padaria. São no-
vidades em produtos, insumos, má-
quinas, equipamentos, acessórios e 
serviços, que, certamente, vão aju-
dar você a fazer mais e melhor no 
seu dia a dia, sem perder a essência 
de quem, com muito orgulho, você 
realmente é: um Panificador, com 
“P” maiúsculo.

Um grande abraço!

uitas vezes lemos em 
matérias divulgadas na 
Imprensa ou ouvimos, 

até em tom de brincadeira, em con-
versas informais, quando se quer 
enaltecer o nível de evolução das 
padarias, que elas, hoje, “vendem 
até pão”. Inegavelmente, o modelo 
de negócios dessas casas passou por 
uma mudança radical ao longo dos 
últimos anos. Buscando sempre me-
lhor atender o cliente e turbinar sua 
rentabilidade, muitas panificadoras 
optaram pela diversificação, e se 
transformaram em verdadeiras cen-
trais de multisserviços, investindo 
no food service e na venda, cada vez 
maior, de produtos industrializados 
fora de sua área de produção.

Tudo isso, embora seja muito po-
sitivo do ponto de vista empresarial 
e mereça o aplauso do consumidor, 
tem levado a uma substancial dimi-
nuição da comercialização dos pro-
dutos de marca própria nesses esta-
belecimentos, em especial os pães e 
os itens de confeitaria, que, parado-
xalmente, ao longo de séculos cons-
truíram a reputação das padarias.

É bem verdade que a entrada de 
competidores como o supermerca-
do – sem falar no hediondo assédio 
do pão clandestino – ajudou a de-
senhar esse quadro. Os altos custos 
das matérias-primas e da mão de 
obra reduziram as margens e a ren-

tabilidade das pequenas e médias 
empresas do setor, que não conse-
guem competir em pé de igualdade 
com as grandes redes do canal ali-
mentar, os supermercados, porque 
estes conseguem diluí-los e com-
pensá-los na produção de alta esca-
la. Isso, não raro, faz com que produ-
tos como o pão francês sejam ven-
didos nessas lojas a preços até 50% 
inferiores àqueles praticados nas 
padarias. Daí é fácil entender por-
que tais produtos são tão atraentes, 
principalmente para o consumidor 
mais preocupado com preço do que 
com qualidade e, também, porque o 
panificador moderno busca alterna-
tivas para compensar esse deságio.

Mas, sem dúvida alguma, nessa 
dinâmica perdemos mais do que 
uma oportunidade de negócios: es-
tamos deixando de lado a essência 
e a tradição do negócio de panifi-
cação, fazendo com que, aos olhos 
do consumidor, nossas casas não 
se distingam mais dos outros tipos 
de comércio na arte de fazer pão, 
que é algo absolutamente nosso e 
está gravado no DNA do negócio de  
padaria.

Por isso, acredito que tão impor-
tante quanto investir para moderni-
zar nossas casas e aperfeiçoar nos-
so modelo de negócios é, também, 
resgatar a essência da panificação, 
dando destaque à oferta produtos 

O segredo do sucesso de uma padaria moderna é conseguir combinar, na dose certa, a 
diversidade da entrega ao cliente de novos produtos e serviços, com a sua tradicional e 
diferenciada oferta de produtos de marca própria.

Resgatando a essência 
da padaRia

M
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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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P a i n e l  d e  n o t í c i a s

O Comitê Feminino do SAMPAPÃO terá um estande na FIPAN 
2013, no qual divulgará seus projetos já em andamento, tais como 
as campanhas da “Sacola Vai e Volta” e da reciclagem de óleo e 
de aparelhos celulares nas padarias. Além disso, ele também vai 
colocar em prática um projeto-piloto de recolha de latas, pape-
lão e plásticos descartados por alguns dos expositores durante 
o processo de montagem e de realização da feira. Todos esses 
materiais serão encaminhados para reciclagem pela ONG Visarte, 
uma entidade sem fi ns lucrativos, que atende mulheres em situação 
de vulnerabilidade social, por meio da capacitação em artesanato 
sustentável e educação continuada em empreendedorismo, ges-
tão e cidadania. Até o momento, já confi rmaram sua participação 
em mais esta iniciativa em prol da sustentabilidade idealizada pelas 

poR uma fipan mais sustentável

O presidente Antero José Pereira, do SAMPAPÃO, prestigiou a 
realização da 16ª FENNOPAN – Feira Norte-Nordeste de Panifi -
cação e Food-Service, promovida no Centro de Convenções de 
Pernambuco, em Recife (PE), entre os dias 4 e 6 de abril. Lá, teve 
oportunidade de constatar, mais uma vez, a grande força que o 
setor tem no cenário econômico do Nordeste, bem como de en-
contrar empresários e representantes das entidades sindicais da-
quele estado, entre eles o presidente da Associação de Indústrias 
de Panifi cação de Pernambuco, Joaquim Souza.

sampapão maRca pResença na 
fennopan

feira atestou, mais uma vez, a grande força que a 
panifi cação tem no nordeste.

FENNOPAN

que tal inovaR ainda mais em sua padaRia?
O SAMPAPÃO acaba de celebrar um 
acordo com o Sebrae para a imple-
mentação do Projeto ALI (Agentes 
Locais de Inovação) em favor de seus 
associados. Trata-se de uma proposta 
que tem como objetivo acompanhar os 
empresários de pequenas empresas 
na prática da gestão da inovação, de 
modo a tornar suas empresas inovado-
ras, sensibilizando-os sobre a impor-
tância de inovar rotineiramente como 
uma estratégia para crescer. Para a via-
bilização do programa, o Sebrae recru-
ta e seleciona profi ssionais recém-formados para atuarem como 
bolsistas do CNPq. Assim, a missão desses agentes locais 
nessa proposta, que alia extensão acadêmica e tecnológica, é 
disseminar conceitos de inovação de acordo com as necessi-

dades e as características de cada em-
preendimento. Para isso, vão pesquisar 
e interagir com os panifi cadores, para, 
inicialmente, fazer um diagnóstico do 
grau de inovação de seus estabeleci-
mentos, para, depois, plotar um gráfi co 
sobre a situação atual de cada um des-
tes, para, em seguida, estabelecer um 
plano de melhores práticas, visando à 
promoção de inovação, incentivando, 
acompanhando e monitorando resul-
tados. Na fase de diagnóstico, a atu-
ação dos agentes locais de inovação 

não demanda custo algum para os panifi cadores associados do 
SAMPAPÃO. Estes poderão vir a arcar com algum custo apenas 
e eventualmente com os provedores de solução, quando da rea-
lização dos ajustes necessários na estrutura da padaria.

Proposta tem como objetivo acompanhar os 
panifi cadores na prática da gestão da inovação.

Sebrae

“Damas da Panifi cação” as seguintes empresas: Adimix, AmBev, 
Anaconda, Arcolor, Bunge, FEMSA, Fleischmann, Itaiquara, Ocrim, 
Souza Cruz e Unilever. Os estandes de todos os expositores que 
integram o projeto-piloto do Comitê Feminino na FIPAN serão iden-
tifi cados com um selo alusivo à ação.

Selo com logo do Comitê feminino identifi cará estandes 
participantes do projeto-piloto.

SAMPAPÃO
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P a i n e l  d e  n o t í c i a s

Foi realizado entre os dias 12 e 14 de Abril o Encontro Anual das entidades Fiesp/Ciesp/Sesi 
e Senai no Hotel Casa Grande, no Guarujá. E o SAMPAPÃO também esteve lá, represen-
tado pelo seu presidente, Antero José Pereira. O proveitoso encontro serviu para contatos 
importantes como a do Prof. Walter Vicioni, superintendente do SESI e SENAI para o estado 
de São Paulo e também, é claro, com o presidente de todas as entidades Paulo Skaf. Para 
explicar a dinâmica condução das entidades, Skaf enfatizou a prioridade que tem se dado 
com relação à educação, quer seja com a construção de novas escolas do SESI e SENAI, 
quer seja com a produção no SESI em São Paulo do Telecurso, que é enviado via satélite 
para todos os estados brasileiros, e também a disponibilização do Sistema SESI de Ensino 
para as prefeituras do estado de São Paulo, em regime de convênio.

em pRol da educação, sempRe

Produzido em São Paulo pelo SeSi, o 
telecurso é uma das prioridades do 
trabalho educacional da fiesp.

SESI

aipesp pRomove encontRo em são José do Rio pReto

cÂmaRa paulistana celebRa o descobRimento do bRasil

Atendendo à convocação enviada aos diretores e presidentes das entidades fi liadas à Aipesp 
para participação no 7º Fórum Paulista de Cenários e Tendências da Panifi cação e Food Ser-
vice e na Reunião de Diretoria da Aipesp, o SAMPAPÃO esteve presente em ambos os even-
tos, por meio de uma comitiva liderada por seu presidente, Antero José Pereira, e integrada 
por seus diretores Alfredo Carreira dos Santos, André dos Santos Teixeira, Carlos Gonçalves 
Teixeira, Manoel Alves Rodrigues Pereira e Manuel Rodrigues Antunes Leal. Os encontros, re-
alizados no dia 17 de abril, na Sede Social do Sindicato dos Panifi cadores de São José do Rio 
Preto, tiveram como objetivo de levar aos empresários do segmento informações a respeito 
de conceito e evolução da panifi cação, confeitaria e food service, gestão da empresa e de 
tributos e a importância da motivação dos colaboradores.

Na noite de 29 de abril, a Câmara Municipal de São Paulo reuniu convidados para 
a sessão solene alusiva ao Dia da Comunidade Luso-Brasileira e Dia do Descobri-
mento do Brasil, uma iniciativa anual de Toninho Paiva. Na ocasião, diversas per-
sonalidades da comunidade luso-paulista receberam uma homenagem, entre eles 
o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira. “Além da data comemorativa da 
própria comunidade, a data do Descobrimento do Brasil é pouco lembrada no País. 
Quero deixar aqui o meu agradecimento a São Paulo, a cidade que acolheu os 
portugueses e o vereador pela iniciativa”, registrou Antero em seu pronunciamento.
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o estudo das tendências para o food 
service nas padarias foi um dos temas 
do evento da aipesp.

os homenageados da noite, entre eles o presidente 
do SamPaPão, antero José Pereira.

Para ajudar as padarias associadas a atraírem e 
surpreenderem seus clientes durante os jogos da 
Copa das Confederações, o SAMPAPÃO criou a 
campanha “Sanduíches da Copa”. Por meio do 
IDPC, foram criadas oito receitas exclusivas de san-

sampapão na copa das 
confedeRaçÕes

Cartaz da campanha foi distribuído 
a todas as padarias associadas. 
e as receitas dos sanduíches 
puderam ser baixadas pelo site do 
SamPaPão.

SAMPAPÃO

duíches de metro, alusivos aos países participan-
tes: Brasil, Espanha, Itália, Japão, México, Nigéria, 
Taiti e Uruguai. Todas as padarias associadas rece-
beram um cartaz e uma circular, informando como 
baixar as receitas pelo site do SAMPAPÃO.
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StockFree

todas as balanças, seja de uso interno quanto externo, 
precisam passar pela fiscalização do órgão oficial.

O SAMPAPÃO foi à Brasília com a Abip para uma reunião com a Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado, que aprovou no dia 21 de maio, projeto de lei complementar 
que exclui da base de cálculo do Simples Nacional as receitas decorrentes da venda de pão 
produzidos por padarias. No mesmo dia, os membros da comitiva foram recebidos em audi-
ência pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega, para tratarem do mesmo tema. A principal 
mudança feita pelo relator da CAE, senador Cyro Miranda (PSDB-GO), foi incluir a alíquota 
simbólica de 0,5% de contribuição previdenciária patronal (0,4%) e de ICMS (0,1%) sobre 
as operações. A inclusão do porcentual é necessária porque, pela Constituição, a União é 
proibida de conceder isenção de tributo estadual. A proposta, de autoria da senadora Va-
nessa Grazziotin (PCdoB-AM), tem o objetivo de baratear o preço do produto ao fazer uma 
desoneração tributária na comercialização de pães e congêneres feitos à base de farináceos 
para a imensa maioria das padarias e estabelecimentos similares do País, abrangidos pelo 
Simples. O texto segue para o plenário do Senado e, se aprovado, ainda terá de passar pela 
Câmara dos Deputados.

comissão apRova desoneRação paRa panificadoRas

além da desoneração tributária, a 
proposta tem como objetivo baratear o 
preço do pão.

fique de olho nas suas balanças
As recentes fiscalizações realizadas 
pelo IPEM vêm deixando ainda mais 
clara a importância da necessidade 
de os panificadores verificarem as ba-
lanças de suas padarias. O IPEM-SP 
verifica as balanças uma vez por ano 
e cobra uma taxa para realizar este 
serviço, bastando o panificador entrar 
em contato com o órgão e agendar a 
visita. Se a balança for reprovada, o 
IPEM-SP realiza nova inspeção após 
o reparo do equipamento, cobrando 
nova taxa. Todas as balanças, seja de 
uso interno quanto externo, precisam 
passar pela fiscalização do órgão ofi-
cial. A verificação tem validade de um 
ano, porém, nada impede que o IPEM-SP faça fiscalizações es-
porádicas nos estabelecimentos comerciais. Havendo a cons-
tatação de irregularidades nas balanças, o estabelecimento é 
obrigado a efetuar o reparo no equipamento e ainda será autua-

do e multado em valores que chegam 
a R$ 1.000,00 (mil reais) por balança. 
Ainda, existem muitas autuações do 
IPEM-SP no que se refere aos produ-
tos embalados e que possuem peso 
diferente do indicado na etiqueta do 
produto. É normal a perda de água 
em produtos embalados, porém, a 
diferença do peso do produto sem 
embalagem não pode ser superior a 
5% (cinco) por cento do determinado 
nesta. Como existe perda diária de 
água, o que altera o peso do produto, 
recomenda-se a pesagem dos pro-
dutos, mantendo-se a data original 
de fabricação, com a finalidade de 

evitar os dissabores decorrentes de uma multa aplicada pelo  
IPEM-SP. Quem tiver dúvidas quanto ao assunto deve entrar em 
contato com o Departamento Jurídico do SAMPAPÃO.

StockFree

Para validar e atualizar os dados coletados em estudo realizado em 2009, o SAM-
PAPÃO irá promover uma pesquisa entre os panificadores associados às entida-
des, para tabular seu perfil, bem como o dos clientes de suas padarias. Entre os 
quesitos analisados estarão a área média das casas, os tipos de produtos nelas 
comercializados, a participação dos produtos de marca própria no faturamento, 
sua relação com fornecedores, bem como, ainda, tipo e características de pú-
blico que as frequenta. Os trabalhos da pesquisa serão conduzidos pela SSK 
Análises Mercadológicas, e terão início em julho.

Receba bem o pesquisadoR do sampapão!

Sto
ck

Fre
e

estudo irá 
tabular o 
perfil dos 
panificadores 
e dos clientes 
de suas 
padarias.
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Com o apoio da Fiesp, o SAMPAPÃO promoveu, no dia 29 de 
maio, no auditório de seu prédio sede, a palestra “Inovação 
para Padarias”, com Maurício Henrique Benedetti, professor 
e responsável pelo Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Procurando mostrar à 
plateia as possibilidades de utilizar a inovação de maneira es-
tratégica em seus negócios, Benedetti pontuou que as inova-
ções podem acontecer tanto na área operacional quanto na 
administrativa. Daí a importância que os dois setores pensem 
em conjunto. “Inovar pode ser a transformação total de algu-
ma coisa – que é a inovação radical –, ou ela pode acontecer 
aos poucos, que é o que geralmente acontece em pequenos 
negócios”, registrou. Embora o comportamento de inovação 
é forte potencial para agregar vantagens competitivas, o pro-
fessor lembrou que antes de fazer uma inovação é preciso 
refletir sobre o negócio, manter-se atualizado, investir no mix 
de produtos e acompanhar as ações dos concorrentes. “Me-
didas efetivas para inovar são, também, reduzir o desperdí-

palestRa aboRda inovação nas padaRias

Palestra do Prof. benedetti falou sobre como utilizar a inovação de maneira estratégica nos negócios.

SAMPAPÃO

cio – e a automação pode ser um caminho para isso –, bem 
como medidas simples, como a mudança do layout da loja, 
a combinação de produtos e serviços, e o atendimento dire-
cionado”, finalizou.

programação – A grade do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO/
Fiesp para o segundo semestre de 2013 já foi definida. Confira 
abaixo/ao lado e agende-se desde já!

daTa TEMa da paLESTRa

27 de Agosto Inteligência Emocional

24 de Setembro Estratégia de Vendas nas Padarias

29 de Outubro Planejamento e Controle do Lucro

26 de Novembro Administração Financeira e Planejamento 
Tributário  nas Padarias

Está chegando a hora! No dia 5 de julho, será realizada no Clube Atlético 
Juventus, mais uma edição do Jantar Comemorativo ao Dia do Panificador, 
uma oportunidade para homenagear os empresários do setor pela sua de-
dicação ao público consumidor e fazer a integração com seus familiares, 
amigos e fornecedores. O evento – que, mais uma vez, contará com o apre-
sentador da TV Bandeirantes Luciano Faccioli como mestre-de-cerimônias 
– trará um mega show da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano, cantan-
do novos e antigos sucesso, com o cantor moçambicano Guilherme Silva 
como atração especial e, ainda, com o tradicional sorteio de prêmios. Na 
festa, também será feita a homenagem aos “Panificadores do Ano”, eleitos 
pelo SAMPAPÃO. O Jantar do Panificador 2013 terá o patrocínio da Ambev, 
Adimix, Anaconda, Bunge, FEMSA, Kibon, Moinho Pacífico, Ocrim, Santa 
Clara e Souza Cruz. Não perca: reserve já os seus convites e boa diversão 
para você, sua família e amigos!

JantaR do panificadoR tRaz césaR menotti & fabiano

a apresentação da dupla é garantia de muita diversão e 
emoções na festa.

Divulgação

P a i n e l  d e  n o t í c i a s
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paRa diveRsificaR o poRtfÓlio das padaRias
Para auxiliar os panifi cadores a oferecer opções diversifi cadas e 
garantir a fi delidade de seu público, a Mauri apresenta a LINHA 
ARTESANO DE PÃES ESPECIAIS. São quatro tipos de misturas 
que resultam em pães que vão conquistar à todos a qualquer 
hora do dia, do café da manhã até o jantar. A Mistura para 
Pães Crocantes permite fazer duas versões de pães – Ciabata 
e Italiano – com muita praticidade e padronização. Já a Mistura 
para Pão Preto tem sabor diferenciado, levemente ácido, com 
sementes de girassol e de textura macia, resulta em um pão 
com miolo bem defi nido. Enquanto isso, com a Mistura para Pão 
Multiuso é possível fazer nove versões diferentes de pães variando entre massas doces, semi-doces e salgadas. Finalmente, a Mistura para 
Brioche oferece a tradicional receita francesa com muita facilidade de preparação e resulta num produto fi nal com textura fi brosa e macia. 
SAC: 0800 703 3699. Site: www.mauri.com.br 

mais bRanco, bRilhante e fácil de tRabalhaR 
A Itaiquara Alimentos acaba de relançar seu FONDANT nas embalagens com 1kg e 2kg. Ideal 
para o preparo de bolos, éclairs, camafeus, carolinas, donuts e outras deliciosas receitas, o 
produto está muito mais branco, mais brilhante e mais fácil de trabalhar. De derretimento 
simples e rápido, e agora mais fácil de aplicar, o Fondant Itaiquara apresenta ótima cobertura, 
deixando a receita com uma camada bem branquinha após a aplicação. A consistência do 
Fondant Itaiquara pode ser ajustada a cada receita, de acordo com o tipo de aplicação: basta 
regular o tempo de aquecimento e quantidade de água a ser utilizada para o derretimento. 
Para um melhor resultado a temperatura máxima ao aquecer o produto deverá ser de 50oC. 
Site: www.itaiquara.com.br

menos sal, com muito mais saboR
Testes cegos feitos pela Puratos com consumidores demonstraram que a redução de sal sem correção de sabor 
afeta negativamente a aceitação de pães. Para eliminar esse problema, a Puratos traz mais uma inovação para o 
mercado de Panifi cação: o S500 RS, a solução para redução de sal em pães. Trata-se, basicamente, de um sistema 
de ingredientes composto por sal, em quantidade reduzida e pré-determinada, para evitar erros na fabricação, além 
de ingredientes para “corrigir” a falta que o sal faz no sabor e consistência da massa. O panifi cador precisa apenas 
adicionar o S500 RS à farinha, fermento e água, para substituir todo o melhorador e todo o sal da formulação. Pão 
francês, baguete, pães macios e crocantes em geral, pão de forma, de hambúrguer e roscas podem ser elaborados 
com o S500 RS, que também oferece maior tolerância à fermentação, maior salto de forno (mais pestana), possibilita 
método direto e retardo, corrige oscilações na qualidade da farinha. A quantidade de sal resultante na massa do pão 
permite que, tanto o panifi cador artesanal, quanto a indústria, atinjam a meta de sódio para 2014 do acordo entre 
a Anvisa e a indústria de alimentos. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br 

Mauri

agilidade, com muita economia
A Harald amplia sua linha Harald Confeiteiro, de coberturas fracionada que aliam qualidade com praticidade e 
economia, com o lançamento do HARALD CONFEITEIRO AÇÚCAR COLORIDO. O produto vem pronto para 
uso, e com diversidade de cores permite a criatividade nas receitas. Seus cristais vêm em tamanho padronizado, o 
que garante praticidade, agilidade e economia, fazendo com que sua aplicação seja indicada para decoração em 
docinhos de festas, maçãs do amor e biscoitos. Além disso, também têm uso decorativo em geral na panifi cação e 
confeitaria (bolos, tortas, pães e doces). Pode ser utilizado para adoçar e colorir bebidas quentes e frias. Disponível 
em embalagens com 500g, nas cores amarelo, azul, verde, vermelho, rosa e branco. SAC: (11) 4156-9003. 
Site: www.harald.com.br 

Harald
Pu

ra
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Mauri
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diReto das águas geladas da patagÔnia
Situado entre a Cordilheira dos Andes e o Pacífi co, o Chile é um país de grandes contrastes e produtos tão 
variados quanto sua paisagem. Sua vasta costa marítima oferece ampla diversidade de frutos do mar. Dessa 
extensão, chega ao Brasil mais uma opção em mariscos: os MEXILHÕES DA PATAGÔNIA, encontrados 
nas versões enlatados e congelados, trazidos pela ProChile. A pureza das águas geladas da Patagônia 
elevam a excelência dos mexilhões chilenos, que são cultivados em um ecossistema protegido e livre de 
poluição. 100 % naturais, seu sabor, textura e riqueza nutritiva permitem uma variedade de preparações. 

Podem ser servidos quentes, frios, em sopas, como aperitivos ou mesmo como prato principal. Os mexilhões também têm múltiplas virtudes 
nutricionais: fonte de fi toesteróis, que facilitam a eliminação do colesterol do organismo, tem baixo índice de sódio e fornecem ao organismo 
fósforo, potássio e zinco. SAC: (11) 3251-1578. Site: www.prochile.gob.cl 

Pr
oC

hil
e

Perfetti Van Melle

mentos, agoRa no foRmato fliptop
Para aprimorar sua recente linha de balas recheadas, chega ao mercado o novo formato em fl iptop de 
MENTOS CENTER FRESH (menta) e CENTER FRUIT (laranja, limão e morango), em caixinhas, com 10 
unidades cada. O diferencial desse formato, comparado com a bala tradicional em formato stick, está na 
afi nidade do consumidor com a embalagem prática e moderna para diferentes momentos de consumo. Os 
novos produtos têm a tradicional casquinha crocante, presente em todas as balas da marca, mas o item 
inovação, que está no DNA de Mentos, está presente no recheio: a parte central da bala traz surpreendente 
sabor extra de frutas ou menta. São as primeiras desse tipo no portfólio da marca no mundo. 
SAC: 0800 55 1412. Site: www.perfettivanmelle.com.br 

uma nova expeRiência em chocolate
O chocolate Reese’s chega ao Brasil importado pela Hershey’s. Com mais de 80 anos de história, 
o REESE’S PEANUT BUTTER CUPS foi criado nos Estados Unidos e passou a fazer parte do 
portfólio da Hershey’s em 1963, quando a companhia adquiriu os direitos da marca. Reese’s é uma 
combinação de chocolate ao leite com recheio de amendoim. “Introduzimos Reese’s no Brasil, pois 
os consumidores vêm demonstrando cada vez mais interesse em produtos de outros mercados que 
ofereçam novas experiências”, afi rma Victoria Gabrielli, gerente de Marketing da Hershey’s no Brasil. O 
produto está sendo oferecido em embalagem com 42,5g, com dois cups. SAC: 0800 707 7782. Site: 
www.hersheys.com.br 

He
rsh

ey
’s

paRa quem apRecia um legÍtimo WhisKeY 
A Campari do Brasil acaba de lançar no País o BOURBON WHISKEY WILD TURKEY, considerado um dos melhores 
whiskeys do tipo bourbon do mundo. Com isso, a companhia agrega mais uma novidade premium ao seu portfólio e 
apresenta para o consumidor mais exigente um produto de excelente qualidade. Original da região de Kentucky, nos 
Estados Unidos, o Wild Turkey 81 faz parte da família de produtos do famoso whiskey Wild Turkey e foi desenvolvido 
por meio de extensa pesquisa, inspirada no gosto dos apreciadores de whiskey – como é chamada a bebida feita e 
produzida nos Estados Unidos. O Wild Turkey feito a base de milho, não contém corante e é envelhecido em barril de 
carvalho novo, o que proporciona um sabor suave, puro e natural, com um leve toque de baunilha e caramelo, típico 
da marca. A bebida pode ser apreciada pura ou misturada, para pessoas que apreciam um legítimo whiskey. 
SAC: (11) 4133-5030. Site: www.camparigroup.com Cam

pari
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EnTREViSTa COM O SR. ZORn,  
pRESidEnTE dO THE MECaTHERM GROup

O SEnHOR pOdERia nOS apRESEnTaR, EM pOuCaS 
paLaVRaS, a EMpRESa MECaTHERM?

A MECATHERM é um fabricante de linhas de produ-
ção industrial destinadas à panificação (baguettes, pãe-
zinhos, brioches, pão de fôrma, pastelaria e folhados, 
além de cakes e muffins, entre outros), para fabricação 
de produtos frescos, crus congelados, pré-cozidos con-
gelados, e até mesmo cozidos congelados.

As linhas que propomos podem ser adaptadas à fabri-
cação de produtos locais, com certa flexibilidade, o que per-
mite, igualmente, obter produtos de maior valor agregado.

Nosso laboratório de demonstração nos permite va-
lidar a qualidade dos produtos finais juntamente com 
o cliente e testar a adequação das matérias-primas do 
país. Uma equipe de padeiros profissionais permite, 
igualmente, efetuar o ajuste final do processo.

OS SEnHORES ESTãO apRESEnTandO uMa LinHa 
auTOMáTiCa paRa a pROduçãO dE pãO FRanCêS, 

dESTinada aO pROCESSO dE pRé-COZidO 
COnGELadO. O quE pOdE nOS diZER SObRE ESSE 

pROCESSO na FRança E na EuROpa, E OS MOTiVOS 
dE SEu SuCESSO?

Em seus primeiros anos de desenvolvimento, as pa-
darias industriais eram panificadoras de pão cozido. 
Elas se diferenciavam das padarias artesanais por suas 
produções horárias muito mais intensivas, mas não por 
seus processos. Isso permitia uma produção a preços 
mais interessantes, mas com o problema de perda do 
frescor do produto, justamente o ponto forte do artesão 
que coze o seu pão em sua padaria, na presença dos 
clientes e durante todo o dia.

Esse problema era importante principalmente nos 
países onde os pães têm uma duração de vida muito 
curta. Eram os países “latinos”, por oposição aos países 
anglo-saxões, cujos produtos têm por definição uma 
longa duração de vida, quer se trate do pão de fôrma 
inglês e americano, dos buns softs e dos grandes pães 
de centeio alemães, que podem ser consumidos até um 
ou dois dias depois de cozidos, ou de produtos do Leste 
Europeu, como o batenas, que podem ser consumidos 
até uma semana depois de fabricados.

Esses produtos de longa duração permitiram, natural-
mente, desde muito cedo, a industrialização de sua pro-
dução, visto que a questão do frescor, ou mesmo do calor 
e da crocância do pão não se colocava para tais produtos. 
Ao contrário, até aos anos 1980 a produção industrial de 

produtos do tipo “latino” (baguettes, pãezinhos e barras, 
principalmente) se defrontava com o problema da perda 
do frescor dos produtos ligada ao “amanhecimento”, ou 
ao amolecimento rápido. Essas constatações limitavam a 
panificação industrial aos grandes centros urbanos, com 
um potencial de consumidores muito concentrado, no 
qual a padaria podia funcionar, no máximo, 10 horas por 
dia, a fim de garantir o máximo de frescor possível.

nESSa épOCa, quaL FOi O papEL da MECaTHERM nO 
dESEnVOLViMEnTO da paniFiCaçãO induSTRiaL?

A MECATHERM, criada em 1964, desenvolveu durante 
20 anos, fornos e linhas automáticas para o processo de 
fabricação de produtos frescos cozidos, uma vez que os 
outros processos ainda não existiam naquela época. Isso 
permitiu um desenvolvimento rápido da panificação in-
dustrial, com 70 linhas de produção de cru congelado 
para baguettes e pãezinhos, entregues entre 1985 e 1990.

Depois, a MECATHERM desenvolveu técnicas de fa-
bricação para obter produtos pré-cozidos congelados 
com uma excelente qualidade, tendo como objetivo a 
simplificação do reprocessamento nos pontos quentes 
(pontos de venda); um melhor controle da qualidade, 
bem como uma utilização muito mais rápida e instan-
tânea; a possibilidade de obter pães quentes até o fim 
do dia nos pontos de venda; e a possibilidade de vender 
pão quente e crocante mesmo em pequenos pontos de 
venda, na restauração tradicional, na restauração rápida 
e nas lojas de sanduíches.

Para esses clientes, o processo do cru congelado não 
é absolutamente adequado, pois exige ao mesmo tempo 
espaço e investimentos para a armazenagem numa câ-
mara frigorífica, uma célula de descongelação, uma cé-
lula de fermentação, além de um forno de tamanho su-
ficiente para assegurar um mínimo de produção horária. 
Mais ainda, o processo do cru congelado praticamente 

Senhor bernard Zorn, Presidente de the meCatherm GrouP.
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obriga os pontos de venda a cozer todos os produtos 
pela manhã, o que faz com que eles percam grande par-
te de seu frescor até o fim do dia, em oposição ao pro-
cesso pré-cozido congelado, que permite evitar a câmara 
frigorífica de armazenagem, a célula de descongelação e 
a câmara de fermentação.

Além disso, a instantaneidade da cozedura final per-
mite relançar facilmente a produção a qualquer hora do 
dia ou da noite, sem precisar de um pessoal qualificado. 

Essas características foram, de início, pouco reconhe-
cidas pelos profissionais, que estavam apegados a seu 
processo do cru congelado. As reticências foram de mui-
to curta duração, e houve uma grande expansão da pro-
dução de pães pré-cozidos congelados, levando à criação 
das maiores panificadoras industriais existentes.

O custo de logística superior foi rapidamente varrido 
pelas vantagens do novo processo.

quaiS SãO aS VanTaGEnS dO pROCESSO pRé-
COZidO COnGELadO paRa O pãO FRanCêS, E 

COMO a MECaTHERM pOdE COnTRibuiR COM a 
FabRiCaçãO dESSE pROduTO TãO bRaSiLEiRO?
O pão francês é o que chamamos um produto fresco 

e crocante latino: fraca gramagem, crosta fina e crocante 
em torno de um miolo volumoso, que se resseca rapida-
mente por tempo seco e perde rapidamente a sua cro-
cância no tempo úmido. Esse tipo de produto é, evidente-
mente, o que mais se beneficia das vantagens do pré-co-
zido congelado, pelos motivos anteriormente explicados.

Por outro lado, a fragmentação dos pontos de distri-
buição é muito importante. Estes, muitas vezes, são lo-
cais pequenos, com pouco espaço para o processamento.

A MECATHERM aperfeiçoou uma linha de produção 
industrial que será apresentada na IBIE (Las Vegas) em 
outubro de 2013, capaz de produzir até 45.000 pães fran-
ceses por hora, respeitando o processo de massa com 
muito pouco fermento, para retardar o envelhecimento.

Em cru-congelado, a cabeça de linha alimenta auto-
maticamente um congelador de espirais especialmen-
te previsto para receber de frente fileiras de cerca de 20 
pães franceses.

Para o pré-cozido congelado, a cozedura final é efe-
tuada num forno que assegura um ótimo controle das 
zonas de vapor e um intercâmbio térmico rápido, permi-
tindo um tempo de cozedura muito curto, da ordem de 
8 a 10 minutos.

COMO OS SEnHORES VEEM aS pOSSibiLidadES dE 
EVOLuçãO daS padaRiaS induSTRiaiS nO MundO, 
pRinCipaLMEnTE quanTO à GRandE CapaCidadE 

dE pROduçãO dE SuaS LinHaS auTOMáTiCaS?
Após cerca de 20 anos de desenvolvimento contí-

nuo, graças aos produtos pré-cozidos congelados, a 
panificação industrial no mundo tornou-se fortemen-
te exportadora, e tomou uma posição dominante nos 
mercados domésticos de origem. A qualidade de coze-
dura e de frescor que, agora, podem ser obtidas – alia-
das à facilidade de processamento nos pontos quentes 
– compensaram muito largamente os sobrecustos de 
logística, que haviam sido considerados proibitivos ou 
dissuasivos no início.

Países como a França e a Alemanha, nos quais a 
padaria artesanal assegurava até 70 % da produção de 
pão no início dos anos 2000, viram a produção indus-
trial aumentar de maneira muito forte sob o efeito da 
expansão das lojas de sanduíches, da restauração de 
grande porte, da restauração rápida e das grandes or-
ganizações de eventos.

O Brasil constitui atualmente uma das economias 
mais ativas, mais eficazes e com o maior potencial de de-
senvolvimento. É esse o cenário que vai inevitavelmente 
se desenvolver no País, em particular com a realização da 
Copa do Mundo de Futebol de 2014, os Jogos Olímpicos 
do Rio em 2016, e a JMJ do Rio, que irão acontecer muito 
em breve. Esses eventos todos vão atrair uma população 
extremamente numerosa, que precisará ser atendida em 
termos de alimentação e de pão de qualidade.

ESSa LinHa SERá MOnO-pROduTO, Ou pERMiTiRá 
dESEnVOLVER OuTROS TipOS dE iTEnS?

Os ajustes foram realizdos para produzir pão francês, 
sem que essa cabeça de linha tenha que se limitar a essa 
produção, já que poderá igualmente – e com a mesma 
eficácia – produzir o conjunto dos produtos do tipo lati-
no (baguetes, pãezinhos, ciabattas etc.).

paRa TERMinaR ESTa EnTREViSTa, quE úLTiMO 
COnSELHO O SEnHOR daRia a nOSSOS LEiTORES?

Meu conselho aos padeiros brasileiros é que sigam 
em frente rapidamente, porque, como vimos na Europa, 
são as panificadoras industriais que se lançam primeiro 
no pré-cozido, que têm a capacidade de se tornarem os 
líderes do mercado.

MECATHERM SA
F-67133 BAREMBACH – Tél.: +33 (0)3 88 47 43 43 – info@mecatherm.fr – www.mecatherm.fr
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brincadeira, feita pelos amigos, é recorrente toda 
vez que um homem passa da casa dos 45 anos: 
“E aí, já foi ao urologista?”, perguntam com um 

sorriso malicioso nos lábios ao sujeito. Pois é, só que isso 
não deveria ser motivo de piada e, sim, de apreensão, 
uma vez que, segundo um levantamento realizado no 
ambulatório de urologia do Centro de Referência da Saú-
de do Homem, órgão da Secretaria de Estado da Saúde 
de São Paulo, mostra que 25% dos homens com mais de 
50 anos – ou seja, um em cada quatro indivíduos – têm 
problemas na próstata, muitas vezes a chamada hiper-
plasia prostática benigna, ou seja, o aumento benigno da 

a próstata. “A partir dos 65 anos, este número cresce para 
30% e, após os 80 anos, a taxa de incidência da doença 
chega a 90%”, explica o Dr. Cláudio Murta, médico coor-
denador do serviço.

O câncer de próstata é a segunda doença maligna 
mais comum entre os homens, ficando atrás apenas 
do câncer de pele. De acordo com o Dr. Carlos Eduardo 
Maluf, urologista da Amhpla Cooperativa de Assistência 
Médic, a frequência desse câncer nos homens é de, apro-
ximadamente, 20%. “É uma doença de fundo genético, 
semelhante ao câncer de mama e não tem uma preven-
ção realmente estabelecida. É mais comum na raça ne-

sim, os homens também 
pRecisam se cuidaR
A chegada do Dia dos Pais é uma ótima oportunidade para os homens refletirem melhor 
sobre os cuidados com a sua saúde.

Parece brincadeira, 
mas não é: o câncer de 
próstata é a segunda 
doença maligna 
mais comum entre os 
homens. assim, fazer 
exames regularmente 
é algo absolutamente 
necessário.

Sto
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gra e mais agressivo em obesos”, afirma o especialista.
O Dr. Carlos explica que os exames básicos são o de 

toque e o PSA: “Esses dois exames alertam para o diag-
nóstico. Se for constatada alteração suspeita por meio 
deles, então é feita uma biópsia. Para os tumores loca-
lizados, concentrados apenas na próstata, indica-se a 
cirurgia ou a radioterapia. Já para os casos mais graves, 
em que o câncer avança para outras partes do corpo, re-
comenda-se hormonioterapia e quimioterapia”, pontua.

VEnCEndO RESiSTênCiaS
Mas, o problema continua sendo a resistência aos exa-
mes. Em 2011, mais de 15 mil homens com idade entre 45 
e 70 anos passaram em consultas médicas com os grupos 
de oncologia e patologias da próstata no hospital. Desse 
total, cerca de 80% já conheciam o exame de toque e sua 
importância na detecção precoce das doenças da prósta-
ta, e aceitaram a atuação do especialista. Os 20% restan-
tes, cerca de três mil pacientes, não fizeram o exame. Os 
especialistas relacionam o resultado da pesquisa a ques-
tões culturais, que ainda associam o homem ao único 
provedor da família, forte e imune às doenças.

Entretanto, as coisas parecem estar mudando: “Pode-
mos afirmar que os homens estão mais conscientes e, 
por influência da esposa e dos filhos, buscam mais ajuda 
médica. Mesmo assim, eles ainda vivem menos do que 

as mulheres. Nosso trabalho é acabar com a insegurança 
criando uma relação de confiança com estes pacientes”, 
exemplifica o Dr. Cláudio Murta, do Centro de Referência 
da Saúde do Homem de São Paulo. 

O Dr. Carlos Eduardo Maluf também acredita que hou-
ve avanços nesta questão: “Hoje, muitos homens vêm fa-
zer exames. As campanhas melhoraram a aceitação pú-
blica para esta questão. Porém, ainda há desinformação e 
preconceito de alguns grupos. Os pacientes vêm em gran-
de quantidade ao consultório, mas precisam de orienta-
ção”, diz. E finaliza: “Não há restrição de idade. Porém, 
como é um exame desconfortável e pela doença ser mais 
comum a partir dos 40 anos, aconselha-se que seja feito, 
anualmente, acima dos 45 anos (quem não tem histórico 
familiar) e a partir dos 40 (quem teve casos do câncer na 
família). Mas, a qualquer indício clínico, deve-se procurar 
o especialista. Se diagnosticado na fase inicial, as chances 
de cura são de mais de 90%. Infelizmente, nos casos mais 
avançados em que o câncer já se alastrou, é possível ape-
nas controlar a doença”, pontua.

REpOSiçãO HORMOnaL
Entre os 40 e os 50 anos, outro problema bastante recor-
rente entre os homens é a andropausa, popularmente 
conhecida como “menopausa masculina”. Chamada tec-
nicamente de Deficiência Androgênica do Envelhecimen-

e s P e c i a l  –  d i a  d o s  P a i s
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to Masculino (DAEM), durante ela pode acontecer de os 
níveis do hormônio testosterona baixarem e os homens 
ganharem peso. Atualmente, a reposição do hormônio 
masculino é recomendada para pacientes diabéticos do 
sexo masculino, cujo índice de massa gorda aumenta 
conforme cai o nível de testosterona no organismo. 

A médica endocrinologista Andressa Heimbecher Soa-
res explica que sintomas como perda de massa muscular, 
perda da concentração no trabalho e perda de memória 
podem indicar necessidade de investigação. A dosagem 
de testosterona pela manhã abaixo dos níveis recomen-
dados por duas ocasiões faz o diagnóstico.  Na andro-
pausa, a redução de testosterona faz aumentar a gordura 
abdominal e diminuir a massa magra, além de fazer o ho-
mem perder altura e aumentar os riscos de osteoporose.

A reposição de testosterona gera diversos benefícios, 
como a melhora da libido, aumento da massa magra, re-
dução da massa de gordura e melhora da força muscu-
lar. Estudos indicam também benefícios na redução da 
glicose no sangue. “O objetivo é melhorar a qualidade 
de vida desses homens que têm queixas ou apresentam 
sintomas ligados à baixa hormonal de testosterona”, 
esclarece. Ela ressalta que a terapia de reposição com 
testosterona deve ser avaliada caso a caso, pois homens 
com risco de câncer de próstata ou apneia do sono grave 

não se beneficiarão do tratamento.
“Nesses casos, o trabalho do endocrinologista deve 

ser feito em conjunto com um urologista, por meio da 
constituição de uma equipe multidisciplinar, a fim de 
avaliar que pacientes podem se beneficiar mais do trata-
mento”, finaliza a Dra. Andressa.

COnHEça aLGunS SinTOMaS da andROpauSa:

 Diminuição da libido
 Falta de energia
 Redução da força muscular
 Perda de altura
 Sensação de tristeza ou de ficar rabugento
 Ereções menos vigorosas
 Diminuição das atividades esportivas
 Sonolência após o jantar
 Piora no desempenho profissional

Se três ou mais destes sinais acontecerem ao mes-
mo tempo, há ma possibilidade de que o homem esteja 
com deficiência de testosterona. 

na próxima consulta, 
converse com seu médico 
sobre reposição hormonal: 
ela gera diversos benefícios, 
como a melhora da libido, 
aumento da massa magra e 
melhora da força muscular.

StockFree
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maior encontro do setor de panificação 
e do varejo independente de alimentos 
será realizado, este ano, entre os dias 22 

e 25 de julho, das 13h00 às 21h00 horas (no dia 
25, encerra-se às 19h00), nos Pavilhões Verde e 
Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. Com 
volume de negócios iniciados previsto para ul-
trapassar a cifra de R$ 800 milhões, a FIPAN 2013 
– Feira Internacional de Panificação, Confeitaria 
e Varejo Independente de Alimentos deverá, se-
gundo estimativas iniciais, receber mais de 62 
mil visitantes ligados à indústria de panifica-
ção, confeitaria e à cadeia do food service de um 
modo geral, nesta que é a sua 20ª edição. 

O

uma feiRa Repleta de boas 
suRpResas
A FIPAN 2013, a maior feira setorial da América Latina, começa no dia 22 de julho, repleta 
de novidades para panificadores e empresários do varejo independente de alimentos, com 
novidades que devem atrair cerca de 62 mil visitantes.

fiPan 2013: cerca de 62 mil visitantes são esperados para o evento.
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O evento, que tem crescido ano a ano em tamanho 
e número de expositores, estará repleto de atrações e 
lançamentos para o setor, que movimenta 2% do PIB 
nacional. Nesta edição, as empresas participantes irão 
se distribuir ao longo dos mais de 36.000 metros qua-
drados da área total de exposição, entre as quais di-
versas originárias da França, Itália, Portugal, Espanha, 
Egito, Estados Unidos, China, Argentina e Uruguai, to-
das trazendo utilidades e novidades em maquinários 
diferenciados.

“Nossa feira tem tido um crescimento constante e, 
dessa vez, panificadores e proprietários do varejo in-
dependente de alimentos terão novidades e atrações 
que permitirão que eles modernizem seus estabeleci-
mentos, capacitem mais seus funcionários e conheçam 
todas as novidades do setor”, diz Antero José Pereira, 
presidente do SAMPAPÃO, entidade realizadora do 
evento, com o apoio da Abip, Aipesp, Sindustrigo, Fiesp 

e Fecomercio, com patrocínio da Souza Cruz e AMBEV, e 
organização da Seven.

pROGRaMaçãO dE paLESTRaS
A riqueza das atividades proporcionadas pelos exposi-
tores da FIPAN vai muito além dos cuidados com a exi-
bição de produtos ou com a distribuição de materiais 
impressos ou brindes. Ao longo dos anos, os exposito-
res perceberam que o verdadeiro atrativo para os visi-
tantes está na realização de demonstrações de novas 
receitas, utilização de novos produtos, cursos, apresen-
tações técnicas e inúmeras outras ações diferenciadas.

Essa atitude é marca registrada do evento, não só no 
âmbito da panificação nacional, como também no cenário 
das feiras realizadas no Brasil. Na FIPAN 2013, a quantida-
de de shows, dentro do grande show que é a feira em si, 
proporcionará momentos de encanto e aprendizado aos 
visitantes, o que raríssimas feiras fazem pelo mundo afora. 

Profissionais 
da indústria e 
do setor farão 
uma série de 
apresentações 
especiais
durante todo o 
evento.
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Mas, além do enorme núme-
ro de atrações viabilizado pelos 
expositores em seus estandes, a 
organização do evento está de-
senvolvendo atividades diferen-
ciadas: todas elas para ampliar 
o foco principal da FIPAN, que é 
a evolução do empresário da pa-
nificação, do restaurante ou da 
cadeia que opera o food service 
em geral.

Assim, entre os destaques da 
FIPAN 2013 está a apresentação 
do Ciclo de Palestras da Fiesp, 
com temas especialmente sele-
cionados para micro e pequenos 
empresários, relacionados à ges-
tão empresarial, custos e serviços, 
bem como mão de obra qualifica-
da, entre outros. “Sempre estamos 
trabalhando para ampliar a quan-
tidade de palestras apresentadas, 
mantendo uma tradição da FIPAN, 
que é a gratuidade de inscrição e 
o alto nível técnico dos palestran-
tes”, explica Antero José Pereira.

F i P a n  2 0 1 3

O GRandE diFEREnCiaL da Fipan
Desde 1994, quando nasceu no espaço São Luiz, na Av. Paulista, a FIPAN 
vem evoluindo continuamente, o que a levou à liderança dos eventos de 
panificação e confeitaria realizados na América Latina. Anualmente, visi-
tantes de cerca de 1.300 cidades brasileiras e de mais de 50 países mar-
cam presença no evento, para ver de perto as novidades em máquinas, 
equipamentos e insumos, apresentados por um número cada vez maior 
expositores que, na feira, tem a oportunidade de manter um contato di-
reto com clientes, muitas vezes só conhecidos por telefone, ou em nomes 
escritos em faturas ou manifestos de cargas a serem entregues a milhares 
de quilômetros de distância. 

Esse “olho no olho” cria um importante diferencial em relação às inú-
meras feiras internacionais com as quais a FIPAN mantém intercâmbio, 
principalmente as grandes feiras da Europa e dos Estados Unidos. Nestas, 
a visitação se concentra em várias pessoas de equipes de uma mesma em-
presa. Já na FIPAN – em função de o Brasil ser o país com o maior número de 
padarias do mundo –, a quantidade de proprietários que visitam o evento 
é decisiva como fator de sucesso do evento. Isso porque de forma direta 
e clara, são eles que decidem o que comprar, para atualizar, otimizar ou 
modernizar seus negócios.  E isso também é muito positivo para os expo-
sitores, uma vez que eles podem aproveitar essa alta concentração de visi-
tantes com poder de decisão, para fazer o lançamento de suas novidades, 
realizando promoções únicas que vêm levando a FIPAN a superar, ano após 
ano, seus números de negócios iniciados e efetivamente realizados.
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TEndênCiaS & inOVaçõES
Para esta edição da feira, foi criado o Espaço Vigor Show, 
para mostrar aos visitantes as principais novidades em 
metodologias de produção. Serão montadas várias salas 
de aulas, nas quais uma equipe de profissionais do se-
tor fará uma série de apresentações especiais durante 
todo o evento, tais como demonstrações de técnicas de 
fabricação de pães, doces/confeitaria, chocolataria, sor-
vetes e decoração de bolos, que poderão ser postas em 
prática, de imediato, no dia a dia dos estabelecimentos, 
com muita criatividade e gerando eficiência e economia. 

“Na feira, o Instituto do Desenvolvimento da Panifica-
ção e Confeitaria (IDPC) promoverá aulas show, nas quais 
cinco técnicos, trabalhando em conjunto, fabricarão diver-
sos produtos de confeitaria e salgados. Além disso, como 
aconteceu nas últimas edições da feira, nossa Escola Móvel 
também estará presente e será um dos destaques da FI-
PAN 2013”, informa o presidente Antero José Pereira.

Este ano, pela primeira vez também, a FIPAN rece-
berá a instalação do espaço de Tendências & Inovações. 

Com o formato de uma galeria, os visitantes conhece-
rão novidades e lançamentos úteis para o seu negócio, 
como equipamentos de otimização da produção, novas 
matérias-primas, produtos ligados à responsabilidade 
social, além de cursos e treinamentos disponíveis no 
mercado. Em síntese, serão soluções inovadoras que 
trazem não só performance na operação diária das pa-
darias, mas também adequação do setor às exigências 
legais que, nos últimos anos, passaram a ser obrigató-
rias nos estabelecimentos, entre as quais as novas re-
gras da NR12 e aquelas referentes à acessibilidade de 
pessoas com mobilidade reduzida.

uM ExaGERO dE nOVidadES
E quem esperou um ano inteiro para conferir o maior 
show de lançamentos e novidades do ano para o setor 
de panificação, de confeitaria e do varejo independente 
não perde por esperar. Este ano, estimuladas pelo cons-
tante crescimento do mercado, as empresas participan-

a fiPan 2013 
conta também 
com uma ampla 
programação de 
atividades, tais 
como muitas 
demonstrações 
técnicas.
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ajudam os profissionais a ganhar tempo e aumentar o 
desempenho das receitas, sem desperdícios – e o Tegral 
Pão-de-ló Gold, uma nova mistura da Puratos, que vai 
facilitar e tornar mais ágeis os preparos de pão-de-ló, o 
coringa das confeitarias.

Fipan RuMO aO SuL
A FIPAN precisava crescer e alçar novos voos. E para 
chegar à decisão sobre quais caminhos a expansão do 
evento deveria seguir, foram minuciosamente levan-
tados em nível nacional dados referentes ao mercado, 
envolvendo a quantidade de padarias existentes por 
região, as feiras que atendem aos players regionais, a 
qualidade dos pavilhões disponíveis e, ainda, as ações 
desenvolvidas pelas entidades locais de incentivo ao 
crescimento setorial, bem como os programas em 
atividade postos em prática por instituições como o 
Sebrae, o Senac e o Senai.

Assim, a análise cruzada das informações coleta-
das levou à escolha da região Sul do País para iniciar o 
processo de criação de novos horizontes para a FIPAN. 
Lá, embora existam mais de 14 mil estabelecimentos 
de panificação instalados, nenhuma feira ainda havia 
sido realizada com a quantidade e a qualidade dos 
fornecedores que já garantiram sua presença na FI-
PAN SUL, como foi batizado o novo evento, que acon-
tecerá entre os dias 30 de outubro e 1º de novembro, 
no Centro de Eventos FIERGS, em Porto Alegre, no Rio 
Grande do Sul.

“Estamos levando a FIPAN a outros estados e o 
primeiro será o Rio Grande do Sul, abrangendo não 
apenas os estados da região, mas também os países 
vizinhos, aportando novos negócios e oportunidades 
a todo o País” finaliza Antero José Pereira, presidente 
do SAMPAPÃO.

Se você é empresário do setor, junte-se a esse 
time! E se é visitante, anote já a FIPAN SUL como 
evento obrigatório em sua agenda!

tes da FIPAN se esmeraram em turbinar seus portfólios 
com uma série de soluções em produtos de primeira 
linha para incrementar a oferta dos estabelecimentos e 
aumentar a praticidade do trabalho no dia a dia.

É o caso da Adimix, que vai marcar sua presença na 
feira, trazendo lançamentos como o Cake Pão de Mel, 
Granfil Baba de Moça e o inovador Chantilly em Pó Nu-
age. Outra que promete causar a melhor das impres-
sões nos visitantes do evento é a ArtCake, que prepara 
a apresentação de transfers para aplicação direta sobre 
pasta americana, além de decoração com ouro e prata 
em bombons e spray aveludado, para deixar as vitrines 
de bolos e doces ainda mais atraentes.

Já o Melken Brigadeiro será o top destaque do estan-
de da Harald na FIPAN 2013. Elaborado a partir da re-
ceita tradicional, é prático e vem pronto para uso, com 
a garantia de render muito mais do que as receitas ar-
tesanais para preparação desse doce, que é o xodó dos 
brasileiros. Praticidade, aliás, também é a nota da nova 
fórmula Mistura para Pão-de-ló 2kg da Itaiquara, que 
deixa o produto mais macio e fácil de dobrar e enrolar, 
que você também verá na feira, ao lado de outras no-
vidades, como os Ovos Pasteurizados Sina Cheff –, que 
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MáquinaS quE FabRiCaM LuCROS
Desde sempre, uma das áreas-chave sempre foi o setor 
de exposições de máquinas e equipamentos. E, nesta 20ª 
edição da feira, ela ganha destaque especial com a parti-
cipação dos maiores nomes do mercado, que trarão para 
o Expo Center Norte um sortimento enorme e diferen-
ciado de soluções para ampliar e agilizar a produção das 
padarias e demais estabelecimentos do varejo alimen-
tar, garantindo não só alta velocidade e fluxo de produ-
ção, como também maior rentabilidade para os panifica-
dores e proprietários de empreendimentos afins.

Assim, os visitantes estão convidados a conhecer 
na FIPAN a inédita linha de fornos e máquinas para fa-
bricação de 45.000 un/h de pão francês da Mecatherm, 
bem como o novo modelo de forno da Tedesco, a gás ou 
elétrico, com capacidade para assar 300 pães e dispo-
nibilidade para utilização de kits opcionais. Boas sur-
presas nessa categoria também poderão ser conferidas 
nos estandes da Granomaq e da Ramalhos. Na primei-
ra, você encontrará vários modelos de fornos para me-

lhorar a qualidade do assamento e, ainda, proporcionar 
economia de energia. E, na segunda, um Forno Combi-
nado de última geração, que garante uma solução rá-
pida, econômica e eficiente para agilizar o trabalho em 
qualquer cozinha.

Novidades em equipamentos para uso na copa e 
balcão também prometem ser a coqueluche da feira. A 
Blue Star Net, por exemplo, apresentará na FIPAN mo-
delos variados de rolos cortadores, práticos e versáteis, 
que permitem acabamentos especiais em confeitaria. 
Enquanto isso, a Bras Sulamericana trará o Drink Machi-
ne, um liquidificador profissional com alta potência para 
fazer sucos, vitaminas e margaritas. E se você quer me-
lhorar ainda mais a performance da sua casa, não deixe 
de dar uma passada ainda no estande da GelCoffe para 
conferir as atualizações em máquinas para extração de 
café espresso e, ainda, o da Oranfresh, onde você vai co-
nhecer a tecnologia exclusiva de máquinas extratoras 
de suco de laranja, que acaba de chegar ao Brasil.

anualmente, 
visitantes de cerca 
de 1.300 cidades 
brasileiras e de 
mais de 50 países 
marcam presença 
no evento.
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SOLuçõES paRa pOnTO dE VEnda
Como não poderia deixar de ser, o “cardápio” da  
FIPAN 2013 também vai incluir as últimas novidades e 
as mais modernas soluções em embalagens e artigos 
para promoção em pontos de venda colocadas à dispo-
sição nesse mercado. O tour na feira para conhecê-las é  
muito extenso. 

Uma dica é começar pelo estande da Bobinas Sil-
fer, empresa com 50 anos de tradição, que mostra no 
evento sua qualidade e tecnologia na oferta de bobinas 
para os mais diversos usos. Na sequência, uma boa dica 
é dar uma passada no espaço da Ultrafest – que, este 
ano, traz como destaque suas novas bandejas e pratos 
laminados, destinados ao segmento de panificação – e 
no da BWB Embalagens, que trará seu completo portfó-
lio de formas simples, de silicone e injetadas, além do 
pushup pop cake colorido, em dez nuances.

No estande da Tortelli, você vai ver a novíssima Pas-
try Supershow, uma vitrine pasticceria que valoriza e 
eleva à perfeição a exposição de produtos. E no da Maq 

Frio encontrará projetos personalizados para padarias 
e restaurantes, unindo qualidade e muita experiência 
no assunto. E se o problema são fachadas, revestimen-
tos, marquises, letreiros, totens, mezaninos e cobertu-
ras, confira a solução no receptivo da Milênio. Já um dos 
endereços que prometem ser dos mais freqüentados na 
feira quando o mote é inovação em tecnologia de sof-
twares, com certeza é o da Storeware, que entre muitos 
destaques, apresentará na feira a Comanda para An-
droid para tablets ou smartphones, super prática e efi-
ciente para facilitar a vida dos gestores e empresários 
de padarias e restaurantes.

Como se vê, a organização da FIPAN 2013 trabalha 
para que os visitantes tenham momentos de aprendiza-
do e saiam da feira perfeitamente atualizados com um 
amplo material de referência, que permita a eles gerar 
ainda mais resultados para seus negócios. Por isso, faça 
já o seu cadastramento online no site www.fipan.com.br, 
e garanta ainda mais agilidade ao seu ingresso na feira!

na feira, os 
expositores 
aproveitam a alta 
concentração de 
visitantes com poder 
de decisão para 
fazer seus maiores 
lançamentos.
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oragem, trabalho duro, determinação. Esses são 
alguns dos ingredientes que se somam a muitos 
outros – como honestidade, arrojo e expertise – 

para determinar a receita de um panificador de sucesso. 
Mais do que um empreendedor, este tem que ser uma 
pessoa antenada 24 horas por dia com tudo aquilo que 
transita ao seu redor. Sim, ser um panificador é uma 
grande honra, mas, também, uma escolha que implica 
ganhar sobre os ombros uma grande responsabilidade, 
que se estende ainda ao público consumidor, os clientes, 
em cuja satisfação total, inegavelmente, reside o maior 
patrimônio do negócio de padaria.

De modo geral, tais atributos fazem parte da dinâmica 

homenagem ao talento
Conheça um pouco do perfil dos eleitos ao prêmio “Panificadores do Ano 2013”, gente que 
sabe dimensionar, em doses exatas e muito bem equilibradas, atributos como trabalho, 
empreendedorismo, amor à família e, é claro, paixão pelo negócio de padaria.

c do dia a dia de todos os panificadores associados ao SAM-
PAPÃO. Porém, alguns entre eles se destacam pela perfeita 
fusão entre os supracitados atributos, somados a altas do-
ses de inovação na gestão empresarial. Eles são os “Panifi-
cadores do Ano”, um time seleto de profissionais que, pelo 
sucesso na condução da trajetória empresarial de suas ca-
sas são, todos os anos, merecedores de uma homenagem 
muito especial realizada no Jantar do Panificador. 

Prepare-se, então, para, nas próximas páginas, co-
nhecer um pouco da história e da receita de sucesso dos 
quatro “Panificadores do Ano” de 2013, pessoas não só 
dignas da admiração, como também exemplos a serem 
seguidos por toda a nobre classe dos panificadores.

lugar merecido no 
pódio, conquistado 
com doses bem 
equilibradas de 
gestão participativa, 
empreendedorismo e 
inovação.
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a escolha de Sofia: 
comandar a padaria 
me proporcionou 
um crescimento 
profissional e pessoal 
enormes. não me 
arrependo nem um 
pouco de ter mudado.

P a n i F i c a d o r e s  d o  a n o

Mudança SEM aRREpEndiMEnTO aLGuM
Sofia Simões da Conceição é um típico exemplo de em-
preendedora que nasceu dentro da padaria. Ela herdou 
essa impressão em seu DNA do pai, Arlindo da Concei-
ção Coelho, que chegou ao Brasil de Portugal em 1975, 
ano em que comprou a Padaria e Confeitaria Jardim Bra-
sil, que já funcionava desde 1956 no mesmo endereço 
com outro proprietário desde 1956, na Av. Jardim Japão, 
1298, na Zona Norte de São Paulo.

Apesar da proximidade com o negócio, Sofia não se-
guiu, de imediato, o caminho natural de sucessão do ne-
gócio de seu pai. “Na verdade, eu trabalhava no ramo de 
seguros, mas sentia uma coisa que me ‘puxava’ para a pa-
nificação. Assim, há 12 anos resolvi mudar radicalmente 
a minha vida e, junto com meus irmãos André e Marcelo, 
vim para a padaria disposta a mudar tudo e modernizá-
-la, a fim de atender a clientela específica aqui da região, 
que é enorme, num ambiente mais amplo e agradável. Foi 
uma época muito propícia às mudanças – todo mundo 
estava começando a fazer isso nas casas”, pontua.

Para conseguir honrar suas metas, Sofia, literalmente, 
foi atrás do conhecimento. Além de conversar muito com 
panificadores mais experientes, participou de vários cur-
sos e projetos de aprimoramento voltados à panificação, 
nos quais estudou a fundo e teve contato com as mais di-
versas disciplinas, tais como Produção, Marketing e Aten-
dimento. “Fiz até curso básico de Confeitaria, para enten-

der melhor o funcionamento dessa parte tão importante 
para o crescimento dos negócios da padaria, e na qual os 
clientes sempre exigem mais e mais”, afirma.

O resultado foi o melhor possível. Além de corrigir 
falhas que levavam ao desperdício de matéria-prima e 
ao retrabalho, depois que assumiu o comando da casa, 
ela aumentou a contratação e investiu pesado na criação 
de uma equipe de colaboradores praticamente do zero, 
sem vícios, ensinando a cada um deles os macetes e par-
ticularidades do trabalho. “Hoje, nosso time está muito 
bem preparado e podemos delegar aos funcionários 
praticamente todas as funções, sem susto, o que abre a 
possibilidade de também podermos nos concentrar nas 
questões administrativas e de contas, sem, contudo, dei-
xarmos de acompanhar de perto e de supervisionar os 
resultados direitinho. Afinal, eu e meus irmãos, assim 
como meu pai, que ainda vem à padaria, somos muito 
exigentes. E tem que ser assim”, destaca, sorrindo.

Sofia diz que ficou muito feliz com a escolha de seu 
nome para integrar o seleto time dos “Panificadores do 
Ano 2013” pelo SAMPAPÃO: “Isso nos motiva a melhorar 
ainda mais”, pontua. E se alguém lhe pergunta se ela se 
arrepende de ter deixado o trabalho na área de seguros 
para abraçar a padaria, ela abre um enorme sorriso e diz: 
“Nem um pouquinho. Cresci muito profissionalmente e 
como pessoa com essa mudança. E quero que continue 
assim”, finaliza.
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pERSEGuindO uM SOnHO COM VOnTadE
Se aos 19 anos Gelson Silveira Oliveira não tivesse toma-
do a decisão de vir para São Paulo num velho caminhão 
“Fenemê”, deixando para trás sua história de trabalha 
dor na roça de café em Amargosa, no interior da Bahia, 
talvez a panificação brasileira tivesse perdido a oportu-
nidade de conhecer um grande empresário do setor. Ou 
não, porque combinações perfeitas entre bom caráter, 
inteligência aguçada, senso de oportunidade e empreen-
dedorismo pronunciado, como aquela que se encontra 
nele, fazem com que o sucesso na vida de uma pessoa 
independa da geografia, e o materialize em qualquer lu-
gar em que ela escolha viver.

Foi por isso que, em 1963, ao desembarcar do “pau de 
arara” aos 19 anos na metrópole paulistana, o destino de 
Gelson já estivesse traçado. Para consolidá-lo, entretan-
to, haveria uma longa estrada a percorrer, que teve início 
num bar da Vila Carioca e, três meses depois, numa pada-
ria de um português, instalada no começo da Via Anchieta. 
“Comecei varrendo chão, limpando fornos e lavando ba-
nheiros. Depois, com o patrão vendo o meu esforço, passei 
para a produção e, finalmente, acabei no balcão, vendendo 
pão e cuidando da copa”, conta ele. Como era muito bom 
em matemática e tinha uma facilidade incrível para gra-
var as coisas, logo foi, também, promovido a gerente. 

Mas o sonho de ter seu negócio próprio sempre o 
alentava. Assim, sete anos depois de começar na pani-

ficação, Gelson comprou um pequeno estabelecimen-
to misto de bar e empório, localizado no bairro Nuevo, 
numa favela em Diadema, e começou a trabalhar duro. 
O esforço compensou e, já em 1975, Gelson adquiriu sua 
primeira padaria, a Panificadora Jardim Portinari, insta-
lada no bairro de mesmo nome, também em Diadema. 
A segunda casa, na Vila Prudente veio logo depois. E, de 
repente, quando se deu conta, já era proprietário ou só-
cio de seis estabelecimentos.

Há 15 anos, surgiu a oportunidade de ele comprar um 
terreno enorme no Jardim Taquaral, próximo à Av. Nossa 
Senhora do Sabará, onde havia funcionado uma concre-
teira.  Foi o embrião do projeto do mais novo empreen-
dimento de Gelson, a Grão São Paulo Empório e Padaria. 
Hoje, a majestosa casa instalada na Av. Sargento Louri-
val Alves de Souza, 7, ocupa uma área de 5.500 metros 
quadrados, divididos em três pisos. Presente todo dia na 
padaria, Gelson divide o comando do complexo com seu 
genro Márcio e com a filha Ana Luísa.

Quando perguntado sobre a receita de seu sucesso, 
Gelson se emociona e, quase às lágrimas, resume: “Mui-
to trabalho e honestidade, atributos que vem de berço, é 
claro, mas que também tive a sorte de aprender com os 
portugueses, como aquele dono da padaria da Via An-
chieta, com quem trabalhei no início de minha carreira. 
“E sou muito grato por isso”, finaliza, com seu tranquilo 
modo de falar e de encarar a vida.

Gelson: a merecida 
vitória do homem 
simples do interior da 
bahia, que soube, com 
trabalho e honestidade, 
conquistar o seu espaço 
na panificação.
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GESTãO paRTiCipaTiVa: O GRandE SEGREdO
Albino de Oliveira Nunes nasceu no Concelho de Soure 
(assim mesmo, com “c”), distrito de Coimbra, em Portugal. 
Ele chegou ao Brasil ainda pequeno, em 1965, com a mãe e 
as duas irmãs, um ano depois de seu pai ter vindo para cá 
tentar a sorte em terras brasileiras. Na época, seu tio deu 
à família recém-chegada uma participação numa padaria 
que tinha em Osasco, a Panificadora Nossa Senhora de Fá-
tima, no bairro de Quitaúna. “Comecei ajudando na pro-
dução e na venda de pães pelo bairro, que, naquele tempo, 
a gente fazia com uma pequena carroça fechada, puxada 
por cavalo”, relembra Albino, com um sorriso saudoso. 

O tempo passou e os negócios dos Nunes foram se 
expandindo. Tendo se apaixonado pelo ramo da panifi-
cação, seu pai montou a Padaria Central de Barueri, em-
brião de outras casas que a família passou a ter na re-
gião de Aldeia da Serra, entre as quais a Padaria La Ville, 
fundada há mais de 25 anos, e, hoje, uma referência do 
moderno complexo de bairros de Alphaville.

Já na condução dos negócios da família, Albino sem-
pre se preocupou em imprimir um caráter inovador às 
suas casas. Assim, mesmo antes das mega padarias te-
rem virado uma febre em São Paulo, ele já cuidava da 
modernização dos espaços e da atualização dos mixes 
de produtos e serviços de suas casas. Paralelamente, 
sempre acreditou que é muito importante saber moti-
var a equipe que trabalha com o panificador, para gerar 

um grande envolvimento que possibilite a evolução do 
negócio como um todo. “O dono de padaria não pode se 
encastelar e dirigir a casa atrás de uma mesa. Ele tem 
que estar sempre ao lado dos colaboradores, trabalhan-
do junto e dando o exemplo, com muita humildade. Se 
precisar servir um café eu vou para a máquina e sirvo. 
Se houver um papel jogado no chão, vou lá e recolho. E é 
assim que tem que funcionar”, enfatiza.

Tudo isso junto e misturado é também o que faz o 
sucesso da Quinta do Marquês, um dos mais recentes 
empreendimentos consolidados de Albino e de sua fa-
mília, que, hoje, na verdade, comandam um grupo de 
empresas em vários ramos de atividades. A casa, com 
quase 1.300 metros quadrados, divididos em dois pisos, 
nasceu há dois anos num ponto nobre da cidade, na Av. 
Brigadeiro Faria Lima, 1.853, no bairro de Pinheiros, num 
espaço antes ocupado por um bingo. E, hoje, é a casa 
mais querida dos clientes da região.  

Entre os “ingredientes” da receita de seu sucesso, Al-
bino faz questão de destacar que o envolvimento da fa-
mília no negócio é um dos mais importantes. Seus três 
filhos Márcio, Marcelo e Marcos trabalham direto com 
ele. Já a filha Karina, que é médica, sempre dá uma força 
nos finais de semana. “Se você quiser vê-la, é só dar um 
pulo na La Ville de Alphaville num domingo, para encon-
trá-la feliz atrás de um balcão ou atendendo a clientela”, 
conclui com um sorriso de orgulho.

albino: para crescer 
no setor de padarias é 
preciso ter olho clínico 
e humildade para dar 
o exemplo e motivar 
os colaboradores a 
melhorarem sempre mais.
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toninho e os filhos 
Gustavo (esq.) e marcus: 
de produtos e serviços 
de primeira qualidade 
a passeios de limusine, 
vale tudo para agradar 
os clientes.
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a VOCaçãO pELO COMéRCiO FaLOu MaiS aLTO
Quando, aos oito anos, começou a ajudar o pai num bar 
na Chácara Klabin – hoje um bairro nobre da cidade de 
São Paulo, mas, no início da década de 1960, parte da 
Favela do Vergueiro –, Antônio Américo Moreira Silvestre 
jamais imaginaria que o comércio seria o destino de sua 
vida. “Eu detestava aquilo. Ser filho de português não é 
mole: você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tem-
po, e se esforçar sempre para ser o melhor em tudo”, 
brinca, mas falando muito sério, o sorridente Toninho, 
único filho homem do saudoso patriarca Seu Américo.

Nascido em Coimbra, Toninho, sua mãe e as duas ir-
mãs mais velhas chegaram ao Brasil em 1955, dois anos 
depois de seu pai vir para cá sozinho. Seu Américo tra-
balhou duro por dez anos numa empresa de ônibus, pri-
meiro como cobrador e, depois, como fiscal, para abrir 
seu primeiro negócio com a pequena indenização que 
recebeu da companhia. Ao ver seu pai lutar com tanto 
sacrifício no bar, Toninho, num primeiro momento, acre-
ditou que aquela vida não era para ele. Assim, resolveu 
estudar muito para sair de trás do balcão. Fez duas fa-
culdades e foi gerente de banco por muitos anos. Mas, aí, 
ele caiu na real: era melhor trabalhar por conta própria. 
Foi dessa forma que o até então “filho do dono”, em 1980, 
virou sócio do pai num primeiro empreendimento, uma 
padaria na Av. Nazaré.

Na sequência, ele e seu pai compraram outra casa, 

no bairro do Paraíso, e depois outra, e mais outra. “Hou-
ve um tempo em que tínhamos mais de 20 padarias ao 
mesmo tempo. Herdei do meu pai esse gosto de inaugu-
rar novos negócios no comércio. Assim como ele, come-
cei a me sentir realizado com isso”, conta.

Depois de um período em que investiu exclusivamente 
em restaurantes e choperias – e já com a ajuda dos filhos 
Gustavo e Marcus Vinicius –, Toninho voltou para o ramo 
com a inauguração da Klabin Empório dos Pães, no mes-
mo bairro onde a nossa história com o comércio começou. 
E foi exatamente na esteira do êxito da Empório dos Pães, 
que ele e seus filhos resolveram, juntos, abrir mão de uma 
choperia muito bem frequentada no bairro da Mooca, 
para instalar no mesmo lugar, na Praça Visconde de Sousa 
Fontes, 56, a Praça dos Pães Panificação e Confeitaria, num 
prédio com fachada construída com base na arquitetura 
francesa do século 19 e interior que homenageia praças 
famosas de diversas partes do mundo. 

Trabalhando com produtos de altíssima qualidade, o 
lugar já se transformou em referência na região, graças à 
oferta de mais de 300 tipos de pães, de uma gastronomia 
variada nos bufês de café da manhã, almoço e jantar, 
além de sopas e frios. Tudo isso num ambiente requinta-
do com ar condicionado, salão com capacidade pra 200 
lugares. “Na inauguração da casa, colocamos quatro li-
musines no local para passear com os clientes. Foi uma 
festa”, comemora Toninho. 
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e n t r e V i s t a  –  J o Ã o  G o M i e r o 

oão Gomiero, ou “Seu João da Ferri”, como é mais co-
nhecido no meio da panificação é um empresário de 
grande quilate. Nascido na pequena cidade de Uru, 

no interior paulista, seu nome se projetou para todos os 
rincões deste Brasil, associado não só a um gigantesco 
portfólio de máquinas e equipamentos para panificação 
que ajudou a difundir, como também à marca da inova-
ção no segmento, bem como à sua capacidade inata de 
fazer amigo e granjear admiradores por qualquer lugar 
em que ele passa. 

Parte dessa rica história de vida foi plasmada nas pá-
ginas de um livro lançado recentemente, contando al-
gumas de suas experiências mais marcantes, curiosas 
e engraçadas, vividas ao longo de sua produtiva carrei-
ra no ramo, que já contabiliza 55 anos. Nesta entrevista 
exclusiva para a revista IP&C, Seu João conta um pouco 
dessa trajetória, que, sem dúvida, colaborou e continua 
colaborando para o engrandecimento e para a evolução 
do setor de panificação em nosso País.

ip&C: Como foi que o senhor ingressou no setor de máquinas 
para panificação?
João Gomiero: Tudo começou em 1958, quando entrei 
para trabalhar como office-boy numa empresa do ramo, 
que já não existe mais. Depois de algum tempo passei 
a trabalhar como vendedor nessa empresa, e lá fiquei 

J

um expeRt na 
aRte de fazeR 
amigos
Profissionalismo, caráter e um jeito muito 
especial de lidar com as pessoas e colecio-
nar amigos fazem do Sr. João Gomiero uma 
das pessoas mais queridas e respeitadas do 
mercado de panificação no Brasil. E isso já 
há 55 anos. João Gomiero: uma longa, rica e produtiva história de envolvimento 

e de relacionamento com o mercado brasileiro de panificação.
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até 1969, quando montei a Superfecta Bandeirante, fa-
bricante de máquinas e equipamentos para panificação 
que foi líder de mercado no seu tempo, graças ao nosso 
trabalho e às inovações que conseguimos implementar.

ip&C: Que inovações foram essas?
João Gomiero: Bem, fizemos muitas, como a amassadei-
ra rápida, de duas velocidades. Mas talvez a mais impor-
tante tenha sido o forno de câmaras sobrepostas. Como 
sempre vivi dentro de padarias, percebi que os fornos 
convencionais de 20 esteiras tinham um elevado grau 
de ociosidade ao longo do dia. O panificador usava toda 
a capacidade deles apenas de manhã e à tarde, mas, du-
rante o resto do tempo, utilizava somente quatro estei-
ras para manter pão quente no balcão. Então, lancei o 
forno de câmaras sobrepostas, que existe até hoje, e per-
mite que o panificador use uma câmara para fazer essas 
fornadas de manutenção ao longo do dia, economizando 
energia e matérias-primas, trazendo muitas vantagens 
para o negócio. Esse foi um desenvolvimento meu, que 
saiu da minha cabeça e acabou virando referência, por-
que a concorrência logo veio toda atrás.

ip&C: Desde aquele tempo a concorrência era muito acirrada?
João Gomiero: Sim. E existia uma rixa muito grande 
entre os fabricantes. Eles nem se conversavam. Se um 
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dono ou vendedor de empresa estivesse num restauran-
te e chegasse um concorrente, ele levantava e ia embo-
ra. Eles não sentavam na mesma mesa, como costuma 
se dizer. Mas eu percebi que como tínhamos pleitos e 
reivindicações em comum, principalmente junto ao go-
verno, aquela situação era insustentável, porque nada se 
consegue sem a união da classe. Daí, conversando com 
eles, comecei um trabalho de convencimento e a orga-
nizar alguns jantares para aproximar essas pessoas. E 
foi numa dessas ocasiões que surgiu a ideia de criarmos 
a ABIEPAN (NE: Associação Brasileira das Indústrias de 
Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimen-
tos), da qual fui presidente por duas vezes e que está 
aí até hoje, forte, unida e muito respeitada não só pelo 
governo, como também por todo o mercado. 

ip&C: Como nasceu a Ferri e de que forma o senhor atua nela?
João Gomiero: A Ferri nasceu há 18 anos, depois que eu 
saí da Superfecta Bandeirante. Na verdade, ela é uma 
iniciativa de meu filho e meu genro. Hoje, eu estou apo-
sentado e presto assessoria para a empresa, que fornece 
fornos elétricos, a gás, a lenha, para quem ainda utiliza 
essa matriz energética, além de todo o maquinário para 
padarias e indústrias de panificação, com assistência 
técnica integral 24 horas, inclusive aos sábados, domin-
gos e feriados. Embora nossa atuação se concentre ba-
sicamente em São Paulo e Minas Gerais – aliás, é difícil 
uma padaria nesses dois estados não ter alguma coisa 
da gente –, atendemos outros estados também. E isso 

até em função das inúmeras viagens que fiz por esse 
“Brasilzão”. Se você chegar em Roraima, por exemplo, e 
perguntar para um panificador a marca do forno que ele 
tem em sua padaria, talvez ele não saiba dizer. Mas exis-
te uma grande possibilidade de ele lhe falar: “Tenho um 
forno do João.” Ou seja, criei a “Marca João”. (ri)

ip&C: E como se desenvolveu o seu relacionamento com o Sin-
dipan/Aipan-SP, hoje reunidos sob a sigla SAMPAPÃO?
João Gomiero: Tenho uma longa e produtiva história de 
relacionamento com essas entidades, bem como com 
todas as outras em nível regional e nacional. Sempre 
acreditei muito no trabalho delas. Poderia falar de várias 
coisas que atestam essa parceria, mas vou dar apenas 
um exemplo: quando o Frederico Maia, ex-presidente do 
Sindipan-SP teve a ideia de lançar a FIPAN, fui um dos 
primeiros a “comprar” a proposta. Participei da primeira 
edição e não “falhei” nenhuma desde então. Na primeira 
edição, realizada no Colégio São Luiz, só havia a Ferri e 
mais um concorrente. Aí eu falei: “Frederico, pode au-
mentar o espaço da feira, que eu vou trazer todos os fa-
bricantes.” E assim aconteceu no ano seguinte, ajudando 
a turbinar a trajetória de sucesso da FIPAN, para que ela 
chegasse ao porte que tem hoje. E esse relacionamento 
com o SAMPAPÃO continua bem ativo também em ou-
tras esferas. Por exemplo, neste exato momento estamos 
fazendo a substituição de todos os fornos e máquinas 
para panificação do IDPC, por equipamentos atualizados 
e já atualizados com as exigências da NR-12.

a “marca João”: se você chegar em roraima, por exemplo, e perguntar para um panificador a marca do forno que ele tem em sua padaria, talvez 
ele não saiba dizer. mas há uma grande possibilidade de ele lhe falar: “tenho um forno do João.” 
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ip&C: Como o senhor vê a evolução do setor de máquinas e equi-
pamentos ao longo desses mais de 50 anos em que nele atua?
João Gomiero: Tenho grande alegria de dizer que, hoje, 
os equipamentos brasileiros para panificação não deixam 
nada a dever aos internacionais, nem em qualidade, nem 
em eficiência e nem em tecnologia. Isso, sem falar na 
segurança, porque, hoje, você praticamente não vê mais 
acidentes de trabalho. Nesse processo, as normatizações, 
muitas delas gestadas espontaneamente dentro da pró-
pria ABIEPAN ou advindas das exigências do Ministério 
do Trabalho, deixaram as máquinas muito mais seguras, 
o que traz benefícios para o empregado e, também, para 
o panificador. Toda essa evolução, na verdade, é uma res-
posta às demandas das padarias brasileiras, que tam-
bém evoluíram muito em termos de conceito e proposta, 
criando um modelo de referência em termos mundiais.

ip&C: O que o senhor enxerga como tendências para o futuro? 
E de que forma a Ferri está se antecipando a elas?
João Gomiero: O futuro é bem auspicioso. Nele, deverão 
prevalecer os fornos com resistência blindada e matriz 
elétrica, que é muito mais econômica e limpa em termos 
ambientais. Os da Ferri, por exemplo, além de não poluir 
são totalmente automáticos e têm isolamento perfeito, 
para não transmitir calor para fora. Deveremos ter mui-
ta evolução no design das máquinas, a fim de deixá-las 
mais compactas, visando à eficiência de espaço de pro-
dutividade. Outra tendência é o crescimento da voca-
ção industrial e do food service nas padarias, que será 

acompanhada pelos fabricantes de máquinas e equi-
pamentos. Para suprir essa necessidade nós, da Ferri, já 
oferecemos alguns produtos, como fornos para pão de 
queijo, fornos combinados e frangueiras, entre outros. 
Quem visitar o estande da Ferri este ano na FIPAN, aqui 
em São Paulo, e na FIPAN SUL, em Porto Alegre, vai ter 
a oportunidade de conferir algumas das novidades que 
preparamos, já mirando o futuro da panificação.

ip&C: O senhor pode adiantar algumas para os leitores da 
revista IP&C?
João Gomiero: Claro! As novidades começam com o fato 
de que, este ano, a Ferri terá dois estandes na FIPAN. No 
primeiro, apresentaremos as linhas de produtos que 
fabricamos aqui no Brasil, entre os quais o nosso novo 
forno elétrico Barcelona, com nova carenagem e visual 
muito mais bonito, além de painel diferenciado, com 
recurso touch-screen. No outro estande, vamos mostrar 
equipamentos importados direcionados à fabricação in-
dustrial, tais como amassadeiras capazes de desfazer de 
três a quatro sacos de farinha por vez, além de fornos 
rotativos para grandes produções. Devido à baixa de-
manda, são produtos que não vale a pena a Ferri fabricar 
aqui, mas que traremos lá de fora para vender aos inte-
ressados, oferecendo assistência técnica total.

ip&C: Ficamos sabendo, também, que o senhor lançou um 
livro recentemente. Pelo nome, “João – Causos e Causas de um 
Vencedor”, ele trata de suas experiências de vida, correto?
João Gomiero: Na verdade, esse livro foi uma surpresa 
total para mim. Eu não sabia nada a respeito até ele che-
gar às minhas mãos. Quem teve a ideia de produzi-lo 
foi meu neto, com base, como você disse, em algumas 
experiências da minha vida, desde os tempos em que eu 
viajava de fusca por esse Brasil afora, vendendo máqui-
nas para panificação e construindo relacionamentos. O 
livro conta, ainda, com depoimentos de meus familiares 
e de alguns desses amigos queridos, entre os quais, o do 
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

ip&C: E os causos contados no livro são todos verdadeiros, 
iguaizinhos ao que o senhor viveu?
João Gomiero: Olha, uma ou outra coisinha pode até pode 
ter sido contada de uma forma um pouquinho diferente. 
Mas, na essência, está tudo lá. Adorei o resultado. (ri)

Surpresa: 
experiências e 
histórias da vida de 
Seu João, desde os 
tempos em que ele 
viajava de fusca por 
esse brasil afora, 
foram eternizadas 
em livro.

e n t r e V i s t a  –  J o Ã o  G o M i e r o 
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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 se-

um novo estilo de vida
Mais de um terço dos brasileiros afirma que adota hábitos 
saudáveis de alimentação, revela Mintel.

a guem 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.
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“Embora haja a procura por uma dieta balanceada, 
por meio do consumo de opções nutritivas, ao mesmo 
tempo, esta pode ser desestimulada pelo posicionamen-
to 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 sau-
dáveis, 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% delas declaram que consomem o que querem, quase 
10% a mais que a média total dos respondentes.

“O relatório Mintel revela que as pessoas mais ma-
duras estão se alimentando melhor que os mais jovens, 
que, por sua vez, consomem mais produtos convenien-
tes e começam a apresentar excesso de peso. Isso é inte-
ressante, pois a população acima dos 60 anos cresce ra-
pidamente no Brasil. E os consumidores brasileiros ma-
duros tendem a ser mais interessados em produtos com 
características funcionais, especialmente alimentos que 
trazem um posicionamento de beneficiar a saúde do co-
ração, 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”, diz Sheila.

GEREnCiaMEnTO dO ESTRESSE
Apesar de os consumidores brasileiros afirmarem que o 
gerenciamento de estresse contribui para um estilo de 
vida saudável, para 74% deles, dormir bem é o fator mais 

alimentação 
funcional: 
já bastante 
disseminada entre a 
população madura, 
ela é uma das fortes 
tendências para 
a futura dieta dos 
brasileiros.

StockFree
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importante que colabora para uma boa saúde. Exercícios 
regulares aparecem como o segundo fator, mencionado 
por 49% dos entrevistados, seguido pela adoção de uma 
dieta balanceada (46%). Somente 6% dos brasileiros ci-
tam o consumo de vitaminas como um fator importante. 
Entretanto, as vitaminas aparecem com destaque quan-
do analisadas as faixas de idade de 16-24 anos (23%) e 
dos acima de 55 anos (21%).

Quase todos os brasileiros (95%) declaram que fazer 
exercícios físicos é importante para se manter em forma. 
Apesar disso, 59% dizem que tentam se manter em for-
ma por meio da realização de exercícios, ou seja, aproxi-
madamente 40% dos brasileiros não incluem atividades 
físicas em suas rotinas. E 56% dizem que em vez de ir à 
academia, preferem se exercitar ao ar livre, correndo e 
jogando futebol ou voleibol, por exemplo. Esse número é 

significativamente grande quando o grupo acima de 55 
anos é analisado: 63% afirmam que prefere atividades 
físicas ao ar livre.  

“O Brasil está passando por um estágio de desenvol-
vimento socioeconômico que está impactando consi-
deravelmente o estilo de vida da população. Ao mesmo 
tempo EM que o crescimento da economia permite que 
mais pessoas tenham acesso a produtos e serviços de 
melhor qualidade, como educação, lazer e plano de saúde 
privado, surge um novo estilo de vida que prioriza con-
veniência e praticidade em detrimento à saúde, fazendo 
com que refeições sejam substituídas cada vez mais por 
sanduíches e salgadinhos. Empresários, por sua vez, po-
dem desenvolver salgadinhos saudáveis focados em alta 
sensação de saciedade e menos caloria para evitar uma 
crise de obesidade”, comenta a analista da Mintel. 

t e n d Ê n c i a s  –  a l i M e n t a Ç Ã o
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a “nova padaRia” 
e os necessáRios 
investimentos

N os últimos anos, tem se notado uma grande 
transformação no segmento de panificação. As 
padarias tradicionais, que se restringiam ao 

pão, leite e manteiga, não têm mais lugar nos dias de 
hoje. Atualmente, muitas padarias podem ser confun-
didas com um minimercado, uma loja de conveniên-
cias, uma delicatessen, uma “boutique” de pães ou tudo 
isto misturado. 

Tais mudanças foram determinadas pelo consumi-
dor, que é mais exigente, pensa em comodidade, pro-
dutos de qualidade e que o assistam em diferentes mo-
mentos do seu cotidiano. Também pelo mercado, que é 
mais disputado, com a inserção de novos concorrentes, 
cada vez mais capacitados, como os supermercados, 
bem como com a modernização de algumas padarias 
já existentes, que perceberam a necessidade de inovar, 
propor novos serviços, linhas de produtos etc. 

A despeito de tais mudanças, apenas 5% dos em-
preendedores do segmento estão modernizando suas 
lojas, conforme levantamento abaixo, elaborado pela 
Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Con-
feitaria (Abip):

As padarias atuais precisam investir na sua modernização. E a contratação do Consultor de 
Desenvolvimento para assessorá-las na obtenção do financiamento do projeto é fundamental 
para isso.

por Eliézer Figueiredo*

nova padaria: as mudanças foram determinadas 
pelo consumidor, que é mais exigente, pensa em 
comodidade, produtos de qualidade e que o as-
sistam em diferentes momentos do seu cotidiano.

5% dos varejistas estão modernizando suas lojas

20% ainda são informais e precisam de ajuda

22% são emergentes e querem ajuda

27% estão estagnadas e precisam de ajuda

25% são conservadores e tendem a morrer

Fonte: Abip – 2010(1)

Assim, o objetivo precípuo deste texto não é outro 
senão sensibilizar os empresários do setor para o que 
vaticinou recentemente o presidente do SAMPAPÃO An-
tero José Pereira: “Quem não tiver condições de se mo-
dernizar vai ser absorvido pela concorrência”.(2)

Um exemplo do incremento que a modernização re-
presenta é o da Padaria Santa Branca. Localizada há 74 
anos no mesmo endereço, na Zona Leste de São Paulo 
(SP), a Santa Branca passou por sua primeira grande re-
forma ano passado, melhorando as condições do atendi-
mento no café da manhã e oferecendo almoço e jantar. 

“As padarias não podem mais ficar só no pão com 
manteiga, as pessoas querem mais”, declara o sócio do 

G e s t Ã o
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estabelecimento Carlos Alberto da Costa. Quatro meses 
depois de concluídas as obras, o empresário já come-
mora os resultados. O movimento dobrou, o número de 
funcionários subiu de 32 para 65 e o faturamento cres-
ceu por volta de 70%.(3)

A remodelação teve como objetivo atender com mais 
conforto o público que se alimenta fora do lar. Agora, o 
café da manhã traz novas opções de lanches e salgados 
e os clientes podem se servir no bufê de frutas, iogurte, 
doces e cereais aos finais de semana. Almoço, sopas e 
pizzas à noite também entraram na rotina do estabe-
lecimento. 

Outro exemplo é o da Padaria Portugalia, que fica na 
Zona Sul da capital paulista. Segundo o seu proprietário, 
Rui Gonçalves, os consumidores pediam por um café da 
manhã mais incrementado e a inclusão de almoço para 
quem trabalha na região. Ao perceber tais demandas o 
empresário investiu nas reformas necessárias. A partir 
daí, o espaço triplicou, ganhando mesas e cadeiras na 
nova área, o que criou um misto entre padaria e restau-
rante. O menu incorporou sucos, café espresso, geleias e 
salgados ao café da manhã. 

O serviço de café da manhã é uma das principais 
apostas do estabelecimento. Durante os dias úteis, os 
principais clientes são os profissionais que entram 
cedo no trabalho. Nos finais de semana, são as famí-
lias que lotam o espaço em busca do bufê preparado 
pela casa, o que proporciona um aumento de 50% na 
demanda em relação aos dias normais.

Gonçalves afirma que desde a ampliação do serviço, 
há cerca de um ano, o faturamento da padaria aumen-
tou em 40% e o número de funcionários dobrou. “Quem 
está no ramo e gosta do que faz está sempre procuran-
do novidades. Já penso em melhorar a venda de pizzas 
e oferecer sopas no período noturno”(4)

Há padarias investindo alto, como é o caso da Bou-
langerie Marie Madeleine, que aportou R$ 5 milhões no 
projeto. Localizada no bairro da Vila Nova Conceição, em 
São Paulo (SP), a Marie Madeleine foi apresentada no 
programa Mundo S/A, da Globo News, no dia 24.09.2012(5) 

como modelo da nova tendência do segmento: as pada-
rias artesanais. 

É evidente que, para as transformações exigidas, 
são necessários recursos financeiros. Sabe-se que das 
63,2 mil padarias existentes no Brasil, 95% delas são 
de micro e pequeno porte. Portanto, não são todos os 
empreendimentos que têm recursos próprios para tais 
investimentos. 

A boa notícia é que os bancos e agências de fomen-
to têm recursos disponíveis em condições atraentes ao 
micro e pequeno negócio. Em 2012, o Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) liberou 
para as micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) 
a importância de R$ 50,1 bilhões, em 990 mil opera-
ções, conforme o relatório anual da instituição.(6) O fun-
damental é identificar a linha de crédito apropriada e 
solicitá-la adequadamente.

Cabe lembrar que a Taxa de Juros de Longo Prazo 
(TJLP), que é o custo financeiro básico dos financiamentos 
concedidos pelo BNDES, encontra-se atualmente no me-
nor nível histórico desde o seu advento em 1994: 5% a.a..

Recomenda-se que se procure o especialista na capta-
ção de recursos subsidiados de longo prazo: o Consultor 
de Desenvolvimento. Esse profissional saberá identificar 
o capital mais barato, bem como conduzir todo o proces-
so para a sua obtenção. Em resumo, a modernização é um 
caminho sem volta, sendo o Consultor de Desenvolvi-
mento o condutor mais adequado para percorrê-lo.

Referências:
(1) www.abip.org.br
(2) Disponível em: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/04/25/pada-
rias-apostam-no-cafe-da-manha-fora-de-casa-e-se-modernizam.jhtm. Acesso em: 03 Mai 
2013.
(3) Disponível em: http://economia.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2012/04/25/fatu-
ramento-de-padaria-cresce-70-apos-investir-em-almoco-e-jantar.jhtm. Acesso em: 03 Mai 
2013.
(4) Ibidem. 
(5) Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=4vtvHLn2hao. Acesso em 24 Mar 
2013.
(6) Disponível em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Re-
lacao_Com_Investidores/Desempenho/desempenho_2012.html. Acesso em: 05 Mai 2013.

*ELiéZER FiGuEiREdO é consultor especializado em elaborar projetos 
empresariais para captação de recursos subsidiados de longo prazo junto a 
bancos e agências de fomento. e-mail: contato@eliezerfigueiredo.com
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om a chegada do inverno, aumenta a vontade de 
consumir alimentos mais calóricos como choco-
lates, fondues e massas, entre outros. É normal a 

fome aumentar devido à aceleração do metabolismo para 

o inveRno está chegando,
Reinvente o seu caRdápio
Sopas e afins são uma boa pedida para servir a seus clientes na estação mais fria do ano.

c proteger-se do frio e manter o corpo aquecido, necessi-
tando, assim, de mais energia. Alguns cuidados no inver-
no são tão importantes quanto no verão, tais como man-
ter uma boa hidratação, fazer a ingestão adequada de 

por Celina nakashima e Monise baamonde *



50 :::  IP&C 788  :::  Jun/Jul 2013

n U t r i Ç Ã o

frutas e verduras e manter a prática de exercícios físicos. 
Outro fator preocupante no inverno é a disseminação 

de doenças, como gripes e resfriados. Portanto, devemos 
fortalecer nosso sistema imunológico por meio de uma 
alimentação saudável. E uma boa dica é o consumo de 
sopas oferecidas nesta época do ano em diversos estabe-
lecimentos. Acompanhadas por uma variedade de pães, 
elas ganham espaço exclusivo nas padarias, tornando-se 
um chamariz para a vinda de novos clientes.

É importante elaborar cardápios com novidades, ofe-
recendo, em média, de quatro a seis opções de sopas, ten-
do em vista que o movimento no bufê triplica durante a 
noite. Assim, elabore um cardápio saboroso com diversas 
opções de acompanhamentos como alho frito, cheiro ver-
de picado, couve picada crua, cebola caramelada, bacon e 
calabresa fritos e, ainda, torradas.

SabOROSaS diFEREnçaS
Algumas pessoas perguntam a diferença entre sopas, cal-
dos e minestras, que fazem parte de cardápios informais, 
mas também de cardápios mais requintados. As mais 
simples são aquelas à base de legumes, enquanto as mais 
sofisticadas incluem até crustáceos. 

Os caldos são mais encorpados e cozidos por mais 

tempo. Além disso, utilizam menor quantidade de água. 
Já as sopas possuem ingredientes variados como verdu-
ras, legumes, carnes brancas ou vermelhas, bem nutri-
tivas e servidas como prato único. Já as minestras con-
têm grande número de ingredientes. Exemplo clássico 
é o tradicional Minestrone Italiano, que utiliza um tipo 
de massa ou cereal em sua preparação, como a cevada 
ou o arroz. Por sua vez, os cremes ou veloutés são pratos 
nos quais um tipo de hortaliça ou no máximo duas pre-
valecem e são batidos no liquidificador, até adquirir uma 
consistência homogênea. Nunca é demais lembrar que é 
importante manter a qualidade dos alimentos servidos 
aos clientes, seguindo as ações higiênico-sanitárias para 
cada preparação.

Sim, é importante fazer a higienização correta dos 
vegetais utilizados nas sopas, e cuidar para que estejam 
sempre frescos. De acordo com a Portaria 2619/2011, os 
alimentos quentes devem ser mantidos a uma tempera-
tura superior a 60ºC por no máximo seis horas, ou tempe-
ratura abaixo de 60ºC, por no máximo uma hora.

diCaS iMpORTanTES
Para que os vegetais que entram na composição das sopas 
e demais apresentações citadas, é de suma importância:
 Lavar em água corrente os vegetais folhosos, folha a 

folha, bem como os legumes, um a um, retirando a 
matéria orgânica.

 Colocá-los em imersão em água clorada, utilizando 
concentração correta (ver indicação fabricante), dei-
xando-os imersos por aproximadamente 15 minutos.

 Enxaguá-los em água corrente.
 Utilizar luvas descartáveis, utensílios e superfícies de-

sinfetadas.
Depois dessas dicas, inove seu cardápio e envolva seu 

cliente para a estação mais aconchegante do ano.

*CELina naKaSHiMa e MOniSE baaMOndE são, respectivamente, 
engenheira de alimentos/coordenadora técnica e nutricionista do IDPC.

Referências bibliográficas:  APAN – Associação Paulista de Alimentação e Nutrição 
/ Revista Nutrir (online) / Abril Coleções – A Grande Cozinha / Manual de Controle Higiênico-
Sanitário em Serviços de Alimentação – Eneo Alves da Silva Junior. Livraria Varela -6º edição 
/ Enciclopédia de Serviços de Alimentação – Ronald Kinton, Victor Ceserani e David Foskett 
– Livraria Varela – 1º edição.

delícia de inverno: o tradicional minestrone italiano utiliza em sua 
preparação algum tipo de massa ou cereal, como a cevada ou o arroz.

Sto
ck

Fre
e
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O Dia dos Pais está chegando. Que tal incluir no cardápio de sua padaria algumas receitas 
diferentes para agradar o público masculino e ajudar os filhos de seus clientes a tornar essa 
data especial para toda a família? O IDPC pensou nisso ao propor as receitas que você con-
fere nesta e nas próximas páginas.

saboRes paRa agRadaR  
ao paladaR dos pais

Rendimento: 52 UNIDADES 
COM 6G CADA.

gRissini de 
pimenta

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa:

Farinha de trigo 100% 500g
Açúcar 2 10
Sal 1,5 7,5
Azeite 8 40 
Pimenta Calabresa 0,5 2,5
Orégano 0,5 2,5
Pimenta Dedo de Moça 1,5 7,5
Melhorador 1 5
Fermento Biológico Seco 1 5
Água 40 200

PRocesso de fabRicação:  
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Levar à masseira a farinha de trigo, o açúcar, o sal, 
o melhorador e o fermento. Misturar na primeira 
velocidade.
3. Acrescentar o orégano, as pimentas, o azeite e a 
água aos poucos. 
4. Passar para a segunda velocidade e bater por mais 
12 minutos.
5. Retirar a massa da masseira e deixar descansar 
por 10 minutos.
6. Abrir a massa com 0,5cm de espessura.
7. Cortar a massa em bastões com 0,5cm de largura 
e 10cm de comprimento. 
8. Deixar a massa crescer por 30 minutos e assar em 
forno de lastro a 180ºC, sem vapor, por 20 minutos.

sugestão:
Servir acompanhado de um patê de sua preferência.

(*)% 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 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 216 kcal = 907 kJ 11%
Carboidratos 38.4 g 13%
Proteínas 5 g 7%
Gorduras Totais 4.4 g 8%
Gorduras saturadas 0.6 g 3%

Gorduras trans 0 g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 1.4 g 6%
Sódio 357 mg 15%

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

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

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

Rendimento: 8 PÃES 
COM 220G CADA.

pão de são 
fRancisco

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

esPonja:

Farinha Integral 16% 120g
Fermento Biológico Fresco 4 30
Fermento Natural 40 305
Água 14 110 
Percentual baseado em 100% de farinha de trigo

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

RefoRço:

Farinha de Trigo 100% 720g
Sal 2,7 20
Cominho - A gosto 
Margarina sem Sal Uso Geral 4,1 30
Melhorador 1,3 10
Água 95 691
Açúcar 4,1 30

(*)% 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 40g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 80 kcal = 336 kJ 4%
Carboidratos 16.9 g 6%
Proteínas 2.4 g 3%
Gorduras Totais 0.8 g 1%
Gorduras saturadas Menor ou igual 
a 0,2 g 0%

Gorduras trans Menor ou igual 
a 0,2 g

VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 0.9 g 4%
Sódio 217 mg 9%

PRocesso de fabRicação:  
esponja 
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Colocar os ingredientes em uma caixa de plástico e 
misturar bem.
3. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 60 
minutos (27ºC), ou até a esponja dobrar de tamanho.

Reforço
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Juntar a esponja aos poucos.
3. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção 
da água.
4. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
5. Adicionar a água aos poucos.
6. Misturar por 5 a 8 minutos na velocidade 2, ou até 
formar o ponto de véu.

7. Dividir a massa em peças com 220g cada e bolear.
8. Deixar descansar por 10 minutos, cobertas por 
plástico.
9. Modelar tipo baguete.
10. Decorar com farinha integral ou farelo de trigo.
11. Fermentação final, 30 a 35 minutos em estufa a 
33ºC, com vapor. 
12. Fornear com vapor por 25 a 30 minutos a 180ºC 
(forno lastro).
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PRocesso de fabRicação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater a manteiga com os açúcares com batedor globo 
até montar.
3. Adicionar as gemas aos poucos e, quando o creme estiver 
homogêneo, trocar o batedor globo pelo batedor raquete.
4. Adicionar todos os secos previamente peneirados em 
velocidade 1.
5. Abrir a massa com auxílio de um rolo sobre a mesa 
polvilhada com farinha, na espessura de 0,5cm.
6. Cortar com cortador redondo, com diâmetro de 6cm.
7. Colocar sobre assadeira e levar ao forno a 180°C por 
aproximadamente 20 minutos.

(*)% 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 40g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 175 kcal = 735 kJ 9%
Carboidratos 26.5 g 9%
Proteínas 2 g 3%
Gorduras Totais 7.6 g 14%
Gorduras saturadas 4.4 g 20%
Gorduras trans 0 g VD não estabelecido
Fibra alimentar 0.8 g 3%
Sódio 70.1 mg 3%

Rendimento: 27 UNIDADES COM 
88G CADA.

alfaJoR

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

biscoito:

Amido de Milho 100% 300g
Farinha de Trigo 67 201
Açúcar de Confeiteiro 50 150
Manteiga sem Sal 67 201
Gemas 50 150
Açúcar Baunilhado 5 15
Fermento Químico 7 21
Total 346%
Recheio Doce de Leite 100% 900g
Chocolate Meio Amargo 100% 650g

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

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

8. Quando a massa estiver fria, rechear com o doce de 
leite, casar as duas metades e banhar no chocolate já 
temperado.
Levar a geladeira por 10 minutos e decorar.
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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 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 199 kcal = 836 kJ 10%
Carboidratos 21.9 g 7%
Proteínas 3 g 4%
Gorduras Totais 12.1 g 22%
Gorduras saturadas 4.8 g 22%

Gorduras trans 0 g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 1.2 g 5%
Sódio 69.4 mg 3%

PRocesso de fabRicação: massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Processar a bolacha maisena no liquidificador até obter uma farinha.
3. Misturar a manteiga até conseguir uma massa homogênea.
4. Forrar o fundo e as laterais de uma fôrma de fundo removível de 16cm 
de diâmetro com a massa, e levar a geladeira.
5. Hidratar a gelatina na água e reservar.
6. Levar à batedeira o abacate, o leite condensado e o suco de limão. 
Bater com o batedor tipo globo ate obter um creme. Reservar.
7. Levar à batedeira o cream cheese com o açúcar de confeiteiro. Bater 
com o batedor tipo raquete por 1 minuto. Reservar.
8. Misturar os dois cremes na batedeira em velocidade baixa até total 
homogeneização.
9. Derreter a gelatina e acrescentar ao creme.
10. Dispor o creme na forma forrada com a massa. Levar à geladeira por 
30 minutos.
11. Levar ao fogo o pêssego, o açúcar e o Cointreau por 10 minutos, até 
conseguir uma geleia fluida. Deixar esfriar.
12. Desenformar o cheesecake e aplicar a geleia fria sobre o mesmo.

Rendimento: 1 UNIDADE 
COM 850G.

cheesecaKe de 
abacate

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Bolacha Maisena 100% 200g
Manteiga Gelada 50 100

massa:

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Pêssego em Calda 100% 150g
Açúcar 26 40
Cointreau 10 15

calda:

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Abacate 100% 400g
Leite Condensado 15 60
Suco de Limão 2,5 10
Cream Cheese 37 150
Açúcar de Confeiteiro 12 50
Gelatina sem Sabor 2,5 10
Água 7,5 30

cReme:
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diCa nº 1 – nãO COLOquE TOdO O SEu dinHEiRO 
na MESMa açãO
A ideia é bem lógica. Se você investir todo o seu dinheiro 
em ações da mesma empresa e um dia ela tiver graves 
problemas financeiros ou, na pior das hipóteses, falir da 
noite para o dia, todas suas economias desaparecerão 
de uma vez. Por isso que investidores bem-sucedidos di-
zem que não devemos colocar nunca todos os nossos 
ovos na mesma cesta. Porque se deixarmos essa cesta 
cair, já era o nosso dinheiro.

diCa nº 2 – nãO diVERSiFiquE dEMaiS
Por outro lado, quem compra várias ações diferentes 
pode achar que está seguindo um caminho seguro. Mas, 
na realidade, está apenas tentando evitar perdas gran-
des. Não há problema algum em tentar evitar as perdas. 
Só que isso se faz escolhendo boas ações de empresas 
com bons fundamentos. Em outras palavras, aqueles 
investidores que têm 30 ações diferentes nunca fica-
rão ricos, pois enquanto um ativo se valorizar, o outro 
se desvalorizará e, no final, ele não perderá nada e nem 
ganhará nada. Portanto, o ideal não é diversificar muito 
ou não diversificar nada e, sim, possuir apenas algumas 
poucas e boas ações. 

diCa nº 3 – SEja paCiEnTE
Às vezes, você vai querer investir na Bolsa de Valores mas 
não conseguirá encontrar nenhuma boa oportunidade 
de investimento. Nessas horas é preciso ter paciência e 
não fazer nada. Aqueles investidores que querem, por 
todas as maneiras comprar ações novas, e só encontram 

seis dicas de como investiR 
na bolsa da valoRes

O caminho para o sucesso no mercado de ações não é tão fácil quanto muitas pessoas 
acreditam. Por outro lado, também não é tão difícil como alguns temem. Porém, entre o 
fácil e o difícil, não custa simplificar as coisas com algumas dicas para que investidores não 
encontrem muitos problemas na hora de iniciarem os seus investimentos em ações. É o que 
você encontra a seguir.

por Mario Takashiwa* 

tranqueiras caras – e as compram mesmo assim –, cos-
tumam perder dinheiro. Lembre-se: existem momentos 
para comprar, momentos para vender e, é claro, momen-
tos nos quais devemos “ir pescar”. Isto é, não fazer nada.

diCa nº 4 – iGnORE OS paLpiTES aLHEiOS
Existem pessoas que se consideram investidores apenas 
porque seguem palpites de terceiros. Elas não estudam o 
mercado de ações, não sabem como investir na Bolsa de 
Valores, e  de modo geral, não têm a mínima ideia do que 
estão fazendo. Como elas têm preguiça de estudar, deci-
dem seguir conselhos de investimentos de pessoas que 
sabem ainda menos do que elas. Logo, se você quiser se 
tornar um investidor de sucesso, aprenda a investir sozi-
nho, faça a sua própria lição de casa, não aceite palpites 
alheios e, sempre que der, tente evitá-los.

diversidade: quando o assunto é bolsa de Valores, os investidores 
bem-sucedidos dizem que não devemos colocar nunca todos os 
nossos ovos na mesma cesta.

StockFree
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diCa nº 5 – COnCEnTRE-SE nO LOnGO pRaZO
Quando alguns investidores começam a perder dinheiro, 
a primeira reação que eles têm é ficar com medo: “Oh 
não! Será que eu vou perder tudo?” “Será que eu escolhi 
uma ação de uma empresa ruim?”. Infelizmente, muitos 
se desesperam tanto que acabam vendendo suas ações 
apenas porque a Bolsa teve uma semana ruim. Essas 
pessoas esquecem que sua análise indica que a ação 
tem um enorme potencial para daqui a alguns anos, e 
não para alguns dias. Sendo assim, se você for investir, 
concentre-se no longo prazo. Uma empresa não deixa de 
valer mais ou menos porque suas ações ficaram no ver-
melho por alguns dias. Mas investidores mal treinandos 
pensam assim e (adivinha?): sempre perdem dinheiro.

diCa nº 6 – adMiTa quandO ESTiVER ERRadO
É possível que alguns de nossos investimentos não fun-

*MaRiO TaKaSHiWa é agente autônomo de investimentos e gestor do blog 
Como Investir na Bolsa Hoje – comoinvestirnabolsahoje.wordpress.com/.
Mais dicas e informações sobre como investir na Bolsa de Valores você en-
contra no site da BM&F BOVESPA, no endereço www.bmfbovespa.com.br.

cionem como o esperado. Eventualmente, poderemos 
perder dinheiro ou não ganhar nenhum. Porém, um 
investidor competente irá reconhecer quando está er-
rado e abandonará seu investimento perdedor. Se você 
investiu em uma ação porque a empresa iria lançar um 
produto revolucionário, mas esse produto acabou sen-
do um fracasso, não discuta com os fatos: venda suas 
ações e pense em outros investimentos. Para ter sucesso 
na bolsa de valores, além de saber acertar com uma boa 
frequência, um investidor precisa admitir quando sua 
escolha foi ruim.
Bons investimentos para você!

s e U  d i n H e i r o
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panifi cação é um dos setores que mais cres-
cem no Brasil. Isso signifi ca oportunidade para 
quem deseja abrir um negócio na área ou pensa 

em melhorar sua empresa já estabelecida por meio de 
uma reforma geral. Contudo, inaugurar ou reformar exi-
ge planejamento e critério. A fi m de bem dimensionar 
o negócio, entre outras coisas é preciso fazer um estu-
do do comércio da região e entender o perfi l do público, 
analisar as alternativas de ponto e de fl uxo de pessoas e 
defi nir muito bem o montante do investimento e a for-
ma como ele será pago. Utilizar capital próprio é sempre 
a melhor opção, mas sempre existe a possibilidade de 
conseguir um fi nanciamento em condições favoráveis.

Entretanto, sendo você um novo investidor ou um ve-
terano na arte de fazer e vender pães e doces, é preciso 
entender que o atributo de um panifi cador não é mais 
apenas isso, “vender pães e doces”. Muito mais do que 
isso, ele, agora, é um empresário de indústria e comér-
cio. Isso porque as padarias vêm passando por transfor-
mações profundas nos últimos anos, principalmente ao 
longo desta última década. Sendo assim, cada vez mais, 
elas precisam se tornar capazes de fi delizar seus clien-
tes e atendê-los em diversas necessidades, calcadas na 
diversifi cação cada vez maior de produtos, ampliação de 
serviços e atendimento personalizado. E, devido à forte 
concorrência no setor, “atualização constante” tem que 
ser a proposta de todos os empreendedores que que-
rem crescer no negócio, abandonando a pecha de serem 
sempre pequenos. No fi nal das contas, é o mercado e o 
consumidor que mandam.

OuViRaM dO ipiRanGa
A panifi cação do bairro do Ipiranga tem mais um motivo 
para se orgulhar. Isso porque ele acaba de ganhar mais 
uma casa talhada para o sucesso: a Elvas Pães e Doces, 
que fi ca na Rua Dom Lucas Obes, 608, esquina com a Sil-
va Bueno. As obras da nova panifi cadora foram iniciadas 
por Artur Antonio do Rio, que, infelizmente, faleceu du-
rante a sua construção. E, em homenagem a ele, seus fa-
miliares as concluíram e inauguraram o estabelecimen-

inJeção de modeRnidade
Novas padarias, inauguradas recentemente, conferem um moderno e arrojado “semblante” 
à panifi cação paulista.

to no dia 9 de abril último. Bem dimensionada e com 
um projeto arquitetônico de primeira qualidade, a Elvas 
opera atualmente com 54 funcionários e atende a um 
público misto, entre moradores e pessoas que trabalham 
no intenso comércio local, que vêm proporcionando, se-
gundo os proprietários, um bom movimento à padaria, 
dentro das expectativas do negócio. A casa oferece uma 
extensa linha de pães tradicionais e artesanais. Mas seu 
forte mesmo é a confeitaria, especialidade na qual ela se 
destaca especialmente em função de sua linha de doces 
portugueses, tais como pão-de-ló, pastéis de amêndoa 
e nata. Complementarmente, a Elvas dispõe de almoço 
diariamente com self-service e “a la carte”, e, à noite, 
serve sopas e saladas.

pREOCupaçãO aMbiEnTaL
Pode-se dizer, sem medo de errar, que a panifi cação “cor-
re nas veias” de Catia Pacheco de Lima desde a mais tenra 
idade. Seu pai, Carlos, era panifi cador, e já na adolescên-
cia, Catia o ajudava no trabalho em uma fábrica de bis-
coitos e numa padaria que a família tinha em Campinas, 
antes de vir para São Paulo. Quando Carlos encerrou seus 

Fotos: Cláudio Lira

elvas: bem dimensionada 
e com um projeto 
arquitetônico de primeira 
qualidade, a nova padaria 
do ipiranga atende a um 
público misto.

a
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Pão do Parque: a nova 
panifi cadora de Cotia é de 
porte médio. mas a intenção 
das sócias é ampliá-la, assim 
que o negócio se consolidar.

OndE FiCa?
Saiba um pouco mais sobre o bairro do Ipiranga e da ci-
dade de Cotia, locais de instalação dessas duas novas 
padarias.

O baiRRO da ELVaS
O Ipiranga é um bairro/distrito localizado na Zona Sul de 
São Paulo. Seu nome é uma referência ao Riacho do Ipi-
ranga, que o corta, e cujo nome signifi ca, em língua tupi, 
“rio vermelho”, devido às suas águas barrentas. Nele, 
está localizado o Parque da Independência, local onde, 
conforme a tradição histórica, Dom Pedro I proclamou a 
independência do Brasil, além do Museu Paulista, tam-
bém conhecido como Museu do Ipiranga, com arquite-
tura em estilo clássico, que guarda um grande número 
de relíquias do período colonial brasileiro, e do Museu de 
Zoologia. A história do Ipiranga, desde o início, está as-
sociada aos deslocamentos entre a capital estadual e o 
litoral paulista. Devido ao posicionamento geográfi co, a 
região era passagem obrigatória daqueles que, vindo do 
núcleo central da cidade, se dirigiam aos caminhos que 
permitiriam cruzar a Serra do Mar em direção à Baixada 
Santista. Atualmente, o Ipiranga está passando por um 
intenso desenvolvimento, com a construção e inaugura-
ção de novas estações do metrô, a chegada do Expresso 
Tiradentes sobre a Avenida do Estado, e uma grande es-

peculação imobiliária, com a construção de diversos edi-
fícios (verticalização), na maioria deles, residenciais.

a CidadE da pãO dO paRquE
Cotia é um município do estado de São Paulo, situado na 
Região Metropolitana da capital paulista. É considerada 
uma área de expansão dos bairros residenciais da Região 
Metropolitana de São Paulo, na direção oeste. Também é 
conhecida como “Cidade das Rosas” em virtude de Ro-
selândia, um bairro a 7 km do centro urbano, ser uma 
extensa área de cultivo de rosas e plantas ornamentais. 
Atualmente, Cotia é um dos municípios mais ricos e de-
senvolvidos da região a qual pertence. A economia da 
cidade é bem variada. No setor industrial localizado ao 
longo da Rodovia Raposo Tavares e seus arredores, os 
produtos mais importantes são de materiais elétricos, 
químicos, cerâmicos, brinquedos, têxteis, explosivos, 
alimentos, vinho, aguardente e máquinas agrícolas. Na 
agricultura merecem destaque a batata, tomate, milho, 
feijão, alho e frutas diversas, sendo a maioria provenien-
te de Caucaia do Alto. A avicultura também é desenvol-
vida no município. Outro fato econômico importante do 
município é o turismo. Conta com muitos condomínios, 
entre eles alguns luxuosos, principalmente no distrito 
de Granja Viana, um subúrbio nobre da região. Muitos 
residentes de Cotia trabalham em São Paulo.

negócios naquela cidade, veio trabalhar com Rubens Cas-
selhas, na Pão do Parque, e lá fi cou até o seu falecimento. 

À época, Catia trabalhava no Departamento Financeiro do 
SAMPAPÃO e resolveu voltar ao antigo ramo. Assim, junto 
com duas sócias – Priscila de Oliveira e Fabiana Varella 
Casselhas, fi lha de Rubens –, contrataram um serviço de 
arquitetura e montaram a fi lial da Pão do Parque, na Es-
trada do Capuava, 1.700, em Cotia. “A padaria é de porte 
médio, mas temos a intenção de ampliá-la, assim que o 
negócio se consolidar. O movimento está, conforme o es-
perado, avançando de maneira gradual, sendo que grande 
parte do público que frequenta a casa reside no vizinho 
Condomínio da Granja Viana”, revela Catia. Ela diz que, 
além dos pães, o forte da nova padaria são os serviços de 
copa e as sopas, servidas à noite. “Ainda não servimos re-
feições, mas isso também deverá vir com o tempo”, pon-
tua. A preocupação com a preservação do meio ambiente 
e com a sustentabilidade também está presente na pro-
posta da Pão do Parque de Cotia. Assim, o trio de proprie-
tárias já aderiu às campanhas da sacola “Vai e Volta” e de 
reciclagem de óleo nas padarias.
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roteger uma empresa requer um robusto investi-
mento por parte do empresário, mas deixá-la ex-
posta a riscos de natureza operacional, financeira 

ou até de imagem pode ficar muito mais caro. O alerta 
é do diretor do Departamento de Segurança (Deseg) da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
Ricardo Coelho. “Manter um processo em estado de nor-
malidade custa muito dinheiro, mas perder o processo 
custa muito mais. Só que o gabinete precisa saber quan-
to custa fazer e quanto custa não fazer”, afirma o execu-
tivo. “Quando o responsável pelas medidas de proteção 
não consegue demonstrar quanto custa não fazer, a me-
dida demora mais para ser tomada”, completa.

Segundo o diretor da Fiesp, a melhor abordagem é 
demonstrar o custo dos riscos. “As medidas de prote-
ção são uma resposta a um problema. E cada vez mais, 
nas organizações, esse problema precisa ser detalhado. 
Aquilo que antes era argumentação é cada vez mais de-
monstração”, diz Ricardo. Ele acrescenta que o processo 
de proteção à empresa deve garantir elasticidade à orga-
nização diante de uma esperada crise, uma vez que, ao 
sofrer desgastes, ele deve ter condições de se recompor 
de alguma forma e em algum tempo.

“Apesar de todas as medidas de proteção, os eventos 
adversos virão, mas eles têm de chegar com o menor im-
pacto possível e têm de deixar o menor efeito possível. 

pReveniR é 
melhoR que 
RemediaR
Sai mais caro não investir na proteção de 
uma empresa, alerta diretor do Departamen-
to de Segurança da Fiesp.

p
O processo crítico que não tem resiliência tira a capa-
cidade da empresa de ser resiliente. Ela não consegue 
sair da adversidade sem ser seriamente comprometida”, 
conclui Ricardo Coelho.

paRTiCipaçãO na ExpOSEC
Ainda sobre o tema da segurança, com o objetivo de in-
teragir com o setor de segurança privada no Brasil e no 
mundo, a Fiesp, por meio do Deseg, participou da 16ª 
edição da International Security Fair (Exposec), evento 
realizado em São Paulo, entre os dias 14 e 16 de maio.

Entre os principais temas abordados durante o en-
contro estiveram questões relacionadas às centrais de 
monitoramento, centrais perimétricas, circuitos fecha-
dos, cofres, controle de acesso, detecção de incêndio, fe-
chaduras de segurança, inteligência industrial, portas de 
segurança, radiocomunicação, sistemas de identificação, 
vigilância, segurança eletrônica e da informação, além 
dos serviços de segurança privada, pessoal e residencial.

manter um processo de segurança empresarial em estado de 
normalidade custa muito dinheiro, mas perder o processo custa 
muito mais.

StockFree
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paReceR fatoR K da sabesp
Para diminuir o fator a ser aplicado, deve ser provado que o índice de poluição não 
corresponde com o real produzido pela padaria.

inTROduçãO 
Atualmente é grande a preocupação da sociedade com 
as questões ambientais, sendo que várias ações no sen-
tido conscientização são tomadas, seja pelos governos 
constituídos, seja pela própria sociedade.

Solidário na questão ambiental o SAMPAPÃO man-
tém, há anos, a campanha de coleta de óleo, que auxilia 
no descarte do produto utilizado pelos estabelecimentos 
comerciais e pelos clientes, bastando a estes deposita-
rem nas padarias participantes da campanha o óleo que 
utilizam nas suas residências.

Certo é que a cada litro de óleo despejado na rede de 
esgoto tem potencial para poluir cerca de um milhão de 
litros de água. O acúmulo de óleos e gorduras nos enca-
namentos pode causar entupimentos, refluxo de esgoto e 
enchentes. O acúmulo de óleos em quantidades exagera-
das em rios, lençóis, lagoas etc. pode ter como consequên-
cia a morte de peixes e outros animais, além de odores.

por julio Cezar nabas Ribeiro*

Na cidade de São Paulo a Lei nº 14.698/08 proíbe o 
descarte do óleo no meio ambiente. Por essa legislação 
a empresa ou entidade que fizer uso do óleo comestível 
deverá depositar o resíduo em recipiente próprio, com 
rótulo contendo a inscrição “Resíduo de Óleo Comestí-
vel”, além do nome e o CNPJ do agente que fará a coleta.

Visando a diminuir a poluição nos rios e córregos 
do estado de São Paulo o governo estadual, por meio de 
decreto, autoriza as empresas prestadoras de serviço de 
abastecimento de água e coleta de esgoto a cobrarem 
um percentual a maior na conta mensal do serviço das 
empresas que exercem atividades potencialmente po-
luidoras. Esse percentual é denominado “Fator K”.

ESCLaRECEndO O FaTOR K
O Fator K é utilizado para calcular a carga poluidora do 
lançamento de esgotos não domésticos na rede pública, 
sendo estes esgotos de origem não residencial, provin-

ficam obrigados 
a pagar a tarifa do 
fator k todos os 
estabelecimentos 
que tiverem 
seus esgotos 
não domésticos 
coletados e tratados 
pelo sistema de 
esgotos da Sabesp.
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dos de qualquer utilização da água, adquirindo caracte-
rísticas próprias em função do processo empregado.

A legislação de que instituiu o Fator K foi o Decreto 
Tarifário 41.446, de 16 de Dezembro de 1996. Por meio 
dele, ficam obrigados a pagar a tarifa estipulada pelo Fa-
tor K todos os estabelecimentos que tiverem seus esgo-
tos não domésticos coletados e tratados pelo sistema de 
esgotos da Sabesp.

Os clientes que tiverem seus imóveis em regiões pro-
vidas de rede coletora devem interligá-los à rede e aten-
der todos os requisitos constantes do Decreto 8468, de 
08/09/76 – Artigos 19A e 19B – e preencher o Relatório 
de Auto-Caracterização, fornecido pela concessionária. 
Somente é válido para locais que drenam para uma es-
tação de tratamento. Situações diferentes dessas deve-
rão ser avaliadas em conjunto com a concessionária. A 
cobrança é realizada de acordo com o Decreto Estadual 
41.446, de 16 de dezembro de 1996, e de acordo com o 
comunicado tarifário 06/93. 

Todas as empresas que geram esgotos domésticos 
e não domésticos que não apresentem carga poluidora 
capaz de colocar em risco o sistema público de esgotos 
e/ou a saúde dos operadores podem questionar a co-
brança. Dependendo do tipo de fornecimento, um téc-
nico da concessionária pode fornecer explicações mais 
detalhadas. Os parâmetros avaliados variam de acordo 
com o ramo de atividade do cliente, sendo que os pa-
râmetros básicos são: DBO, DQO, Série de Sólidos, pH, 
Temperatura, Óleos e Graxas, Sulfato e Sulfeto. No caso 
das padarias, estas estão classificadas no Código do IBGE 
(utilizado pela Sabesp) nº 26 “INDÚSTRIA DE PRODUTOS 
ALIMENTARES” e sujeitas a um fator de 1,55 K1.

O fator de poluição utilizado pela Sabesp é calculado 
pela seguinte formula:
CM= P.V.K1, sendo:
CM= conta mensal
P= preços estabelecidos pela estrutura tarifária em vigor, 
em m3.
V= volume de efluente em m3, igual ao volume de água 
fornecida pela SABESP, ou ao volume total de efluente 
lançado na rede da SABESP, o maior deles.
K1= fator de carga poluidora para lançamento em rede 
pública.

COnCLuSãO 
Em várias ações, o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo decidiu no sentido de ser totalmente lícita a co-
brança por parte da concessionária do serviço público 
do Fator K1, não havendo nada mais a questionar a 
esse respeito.

Para diminuir o fator a ser aplicado, deve ser provado 
que o índice de poluição não corresponde com o real pro-
duzido pela padaria. Esse procedimento pode ser realiza-
do junto à concessionária do serviço público, por meio de 
um simples requerimento feito num dos postos de aten-
dimento, ou por intermédio de laboratório particular. No 
entanto, sempre existe o risco de o fator de poluição ser 
maior, o que aumentaria o Fator K. Por isso, sugerimos a 
realização do laudo em laboratório particular, para, de-
pois, fazer a solicitação junto à concessionária.

Existe tese desenvolvida no sentido de que as pada-
rias devolvem menos esgoto em relação à água que re-
cebem da concessionária, pois no processo de transfor-
mação das matérias-primas haveria – com de fato há – a 
utilização de água, tornado, assim, o valor de esgoto de-
volvido às redes da concessionária menor do que a água 
recebida. Esta tese, entretanto, ainda não foi pacificada 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sendo certo que 
encontramos decisões em dois sentidos, ora julgando 
pela redução do valor a de esgoto produzido, ora julgan-
do improcedentes as ações que discutem tal questão. 

O maior fator de poluição que causa impacto na rede 
de coleta de esgoto gerado pelo setor de panificação e 
confeitaria é, sem dúvida, o descarte do óleo utilizado. 
Como mencionado anteriormente, esse descarte incor-
reto, além de ser prejudicial ao meio ambiente, ainda 
pode estar influenciando para contas de consumo com 
valores elevados.

Portanto, o empresário do setor que deseja reduzir 
custos deve começar implantando no local um sistema 
eficiente de coleta de óleo e, posteriormente, solicitar 
a elaboração de um estudo privado para conhecer sua 
carga poluidora. E, após esse resultado, se ele julgar in-
teressante, deve procurar a concessionária do serviço 
público, a fim de solicitar a retirada da cobrança do Fator 
K da conta de consumo. Além de ajudar nas contas do 
estabelecimento, tal medida estará auxiliando também 
o meio ambiente.

*juLiO CEZaR nabaS RibEiRO (OAB/SP 258.757) é advogado associado 
da Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório respon-
sável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.
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abiepan paRticipa de mais
uma feiRa inteRnacional
Alta qualidade das máquinas e 
equipamentos brasileiros agrada os 
visitantes do evento.

N o período de 18 a 21 de maio a ABIEPAN par-
ticipou da feira NRA - Restaurant Show, em 
Chicago, Illinois, nos Estados Unidos, com 

o apoio da Apex-Brasil. Estiveram presentes as em-
presas associadas Bralyx, MCI e Topema, ocupando 
um estande com área de 93 metros quadrados. 

Em 2013, a feira – realizada anualmente – con-
tou com mais de 1.800 expositores de mais de 100 
países além dos Estados unidos, integrando mais 
de 900 categorias de produtos, sendo que as prin-
cipais foram Saúde, Nutrição Infantil e Sustentabi-
lidade. Todas elas foram abordadas de diferentes 
formas em seminários, shows de gastronomia com 
chefs renomados, entre outros eventos.

Na NRA Show 2013 a ABIEPAN participou ain-
da com a antiga comunicação “Brazilian Bakery”. 
Mas, segundo a entidade, ela já será alterada nos 
próximos eventos dos quais a ABIEPAN participar, 
em função da concepção de um novo branding,  
que está sendo desenvolvido neste exato momento 
pela consultoria Place Branding. 

CaçadORES dE inOVaçãO
Durante a NRA – Restaurant Show, o apresentador 
John Pozadzides, da Geek Beat TV – uma das mais 
respeitadas TVs por internet que traz notícias sobre 
tecnologia –, que visitava a feira em busca de novi-
dades, fez um vídeo da Bralyx, no qual demonstrou 
o funcionamento da moldadeira e empanadeira da 
empresa e não economizou elogios ao divulgá-los 
no site.  “Esse incrível e pequeno equipamento de 
alta tecnologia de cozinha prepara guloseimas qua-
se tão rápido quanto você pode comê-las. Quase...”, 
brincou Pozadzides, num claro reconhecimento à 
qualidade das máquinas e equipamentos legitima-
mente “Made in Brazil”.

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

Presença verde e 
amarela: estande 
da abiePan na 
feira ocupou 
uma área de 
93 metros 
quadrados.

ABIEPAN
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abnt cRia padRão de 
qualidade paRa o pão fRancês
Iniciativa fortalece o reconhecimento 
internacional que o Brasil possui na busca 
da competitividade do setor de panificação.

O tradicional pão tipo francês é o mais importante 
produto elaborado pelas padarias em todo País – 
além de ser uma das principais fontes calóricas 

da dieta dos brasileiros –, representando quase 50% do 
faturamento dos estabelecimentos, e sendo responsável 
pelo grande fluxo de consumidores.

Apesar da sua boa aceitação em todo território na-
cional e da tradição na produção do pão tipo francês, é 
comum que o produto apresente características muito 
distintas e divergentes entre as padarias, tais como va-
riações em suas características físicas e sensoriais, devi-
do, principalmente, às mudanças nos ingredientes e nas 
proporções utilizadas, aos tipos de equipamentos e con-
dições de processamento. O consumidor sempre perce-
beu essas diferenças entre os estabelecimentos, porém 
não existia nenhum tipo de padrão estabelecido como 
referência para a qualidade.

Nesse sentido, como parte de um programa de me-
lhoria contínua das padarias – uma das estratégias para 
ampliar a competitividade do pão tipo francês – passa 
por estabelecer um padrão de qualidade para este pro-
duto. Tudo teve início em 2011, com a criação da Comis-
são de Estudo Especial de Pão do Dia Tipo Francês, no 
âmbito da ABNT (ABNT/CEE 160), especificamente para 
desenvolver os trabalhos de elaboração da norma de pão 
tipo francês, com as diretrizes para avaliação da qualida-
de e classificação. Essa norma considera atributos para 
características externas, internas e sensoriais do nosso 
pãozinho. As externas contemplam tamanho, crosta e 
aparência. Já as características internas são compostas 
por crosta e miolo e as sensoriais possuem diretrizes 
para aroma, sabor e textura.

O trabalho de normalização levou dois anos, tendo 
sido publicada em abril, com entrada em vigor a par-

a nova norma estabelece as diretrizes para avaliação da qualidade e 
classificação do pão tipo francês. na foto, a tipificação de ausência/
ocorrência de falha na resiliência.

tir de 24 de maio de 2013. Embora não tenha caráter de 
obrigatoriedade, passa a ser a referência-padrão a ser 
seguida pelas padarias que desejem se aperfeiçoar, ou 
seja, uma referência de qualidade do produto para as 
padarias e para o consumidor final.

bEnEFíCiOS da nORMa
Entre os benefícios potenciais a serem obtidos por meio 
da utilização da norma destaca-se a repetibilidade das 
características do produto, facilitando o aumento de sua 
produção e otimizando a rentabilidade nos estabeleci-
mentos de pequeno e médio portes. Vale ressaltar que 
o Brasil é pioneiro no cenário mundial na elaboração de 
uma norma técnica que define as diretrizes de qualida-
de de um produto final – o pão.

No que diz respeito às normas regionais ou interna-
cionais, hoje somente existem normas ligadas à maté-
ria-prima e equipamentos necessários para a produção 
do pão francês. Nesse sentido, a elaboração da norma 
de pão francês fortalece o reconhecimento internacional 
que o Brasil possui na busca da competitividade do setor 
de panificação.

ABNT
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HERE COMES THE bEST Fipan aLL!
The largest gathering of the bakery sector and independent retail food 
will be held this year between 22nd and 25th July, in São Paulo. With 
turnover initiated expected to exceed the amount of R $ 800 million, the 
FIPAN 2013 - International Fair of Bakery, Confectionery and Independent 
Retail Food should, according to initial estimates, receive more than 
62,000 visitors related industry bakery and confectionery and the chain 
of food service in general, that this is their 20th edition. The event has 
grown every year in size and number of exhibitors will be full of attractions 
and releases for the sector, which moves 2% of the national GDP. It 
is expected that more than 400 companies are distributed throughout 
this edition of more than 42,000 square meters of total exhibition area, 
including many originating from France, Italy, Portugal, Spain, Egypt, 
United States, China, Argentina and Uruguay all utilities and bringing in 
new machinery differentiated. “Our fair has enjoyed steady growth, and 
in this edition, bakers and owners of independent retail food will see 
news and attractions that will allow them to modernize their business, 
enable more employees and know all the news from the industry,” says 
Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO, entity that promotes of 
the event.

aquí ViEnE LO MEjOR Fipan dE TOdaS!
El mayor encuentro del sector de la panadería y alimentos al por 
menor independiente se celebrará este año entre el 22 y 25 de julio, 
en São Paulo, Com una facturación esperada superior a la cantidad 
de R$ 800 millones, la FIPAN 2013 - Feria Internacional de Panadería, 
Confitería e Independiente Venta de Alimentos debería, según las 
primeras estimaciones, recibir más de 62.000 visitantes relacionados 
con la industria de panadería y confitería y la cadena de servicio de 
alimentos en general, em que esta que es su 20 ª edición. El evento 
que ha crecido cada año en tamaño y número de expositores estará 
lleno de atracciones y lancamientos para el sector, que mueve el 2% 
del PIB nacional. Se espera que más de 400 empresas se distribuyan 
en esta edición por más de 42.000 metros cuadrados de superficie de 
exposición, incluyendo muchos procedentes de Francia, Italia, Portugal, 
España, Egipto, Estados Unidos, China, Argentina y Uruguay todos los 
servicios públicos, la introducción de nueva maquinaria diferenciados. 
“Nuestra feria ha tenido un crecimiento constante, y em esta edición, los 
panaderos y los propietarios de los alimentos al por menor independiente 
podran ver los atractivos que les permitirán modernizar sus negocios, 
capacitar más sus empleados y conocer todas las novedades de la 
industria”, dice Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO, entidad 
que promueve el evento.

WHaT TO ExpECT FROM WHEaT in 2013
The wheat area in Brazil is expected to grow 5.9% compared to last year, 
but the increase in production is expected to reach 19.6% (CONAB, 
May 2013). The estimation considers a possible increase in the average 
yield of crops after the 30% fall in the last harvest. Climate and favorable 
price build positive scenario of wheat production in 2013. This harvest, 
Brazil will resume the historical average of wheat production, between 5 
and 6 million tons. According to survey of planting intentions, the area 
began to be sown in April and extends through July should rely on little 
more than 2 million hectares, indicating growth of the sown area in the 
states of Paraná (+10.5% with 897 000 hectares), Minas Gerais (10.2% 
to 23.7 thousand hectares), Santa Catarina (+5% with 66 600 ha), Goiás 
(+4.5% to 9400 ha) and Rio Grande do Sul (+3.8% to 1.027 million 
hectares). The expected average yield increases from 2260 kg / hectares 
in 2012 to 2700 kg / ha in 2013. The weather that damaged wheat 
in the last harvest should not be repeated this year. Domestic prices 
have a strong influence of international market prices, following a pattern 
of evolution similar behavior, with some occasional exceptions, mainly 
due to problems crop frustration. In the domestic market, the inventory 
/ consumption estimated for the harvest 2013/2014 is low, in the order 
6.3%, which may neutralize effects of falling prices in the international 
market due to higher supply forecast.

¿qué ESpERaR dE TRiGO En 2013?
Se prevé que la superficie sembrada con trigo en Brasil crezca un 5,9% 
en comparación con el año pasado, pero se espera que el aumento 
de la producción para llegar a 19,6% (CONAB, mayo de 2013). La 
estimación considera un posible aumento en el rendimiento medio de 
los cultivos después de la caída del 30% en la última cosecha. Clima 
y precio favorable construyen un escenario positivo de la producción 
de trigo en 2013. em esta cosecha, Brasil volverá a la media histórica 

de la producción de trigo, entre 5 y 6 millones de toneladas. Según la 
encuesta de intenciones de siembra, la zona comenzó a ser sembrado 
en abril y se extiende hasta julio debe basarse en algo más de 2 millones 
de hectáreas (ha), lo que indica un crecimiento de la superficie sembrada 
en los estados de Paraná (10,5% con 897 000 ha), Minas Gerais (10,2% 
a 23,7 miles de ha), Santa Catarina (5% con 66 600 ha), Goiás (4,5% 
a 9.400 ha) y Rio Grande do Sul (3,8% a 1.027 millones de hectáreas). 
Los aumentos en el rendimiento promedio esperado de 2260 kg / ha 
en 2012 a 2700 kg / ha en 2013. El tiempo que dañó trigo en la última 
cosecha no debe repetirse este año. Los precios internos tienen una 
fuerte influencia de los precios del mercado internacional, siguiendo un 
patrón de evolución comportamiento similar, con algunas excepciones 
ocasionales, principalmente debido a problemas de frustración de los 
cultivos. En el mercado nacional, el inventario / consumo estimado 
para la cosecha de 2013/2014 es baja, del orden del 6,3%, lo que 
puede neutralizar los efectos de la caída de los precios en el mercado 
internacional debido a la previsión de la oferta más alta.

CaE appROVES ExEMpTiOn FOR baKERiES
SAMPAPÃO went to Brasilia with Abip for a meeting with the Economic 
Affairs Committee (EAC) of the Senate, which approved it on May 21st, 
companion bill that excludes from the calculation basis of the Simples  
Nacional tax the revenues from the sale of bread produced by bakeries. 
On the same day, members of the delegation were received in audience 
by the Minister of Finance, Guido Mantega, to address the same issue. 
The main change made __by the rapporteur of CAE, Senator Cyro 
Miranda (PSDB-GO), was to include the symbolic rate of 0.5% employer 
pension contribution (0.4%) and VAT (0.1%) on operations. The inclusion 
of the percentage is necessary because, under the Brazilian Constitution, 
the Union is prohibited from granting exemption from state tax. The 
proposal, authored by Senator Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), aims 
to lower the price of the product to make a tax exemption on the sale 
of bread and similar farinaceous-based made __for the vast majority of 
bakeries and similar establishments country covered by Simples. The 
text moves to the Senate floor and, if approved, will still have to pass the 
House of Representatives.

CaE apRuEba La ExEnCión paRa LaS panadERíaS
El SAMPAPÃO fue a Brasilia junto com la ABIP para una reunión con la 
Comisión de Asuntos Económicos (CAE) del Senado, que lo aprobó el 
21 de mayo de proyecto de ley complementario que excluye de la base 
de cálculo del imposto Simples Nacional los ingresos de la venta de pan 
producido por panaderías. El mismo día, se recibieron los miembros de 
la delegación en audiencia por el ministro de Hacienda, Guido Mantega, 
para abordar la misma cuestión. El principal cambio realizado por el 
ponente de la CAE, el senador Cyro Miranda (PSDB-GO), fue incluir 
la tasa simbólica de 0,5% de contribución de pensiones de empresa 
(0,4%) y el IVA (0,1%) en las operaciones. La inclusión de los porcentajes 
es necesario porque, según la Constitución Brasileña, la Unión está 
prohibido de conceder la exención de impuestos estatales. La propuesta 
de la Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), tiene como objetivo 
reducir el precio del producto para hacer una exención de impuestos 
sobre la venta de pan y farináceos similares basadas hecha para la gran 
mayoría de las panaderías y establecimientos similares beneficiaria de 
Simples. El texto pasa al Senado y, de ser aprobado, todavía tendrá que 
pasar la Cámara de Representantes.

SaMpapãO in THE COnFEdERaTiOnS Cup
To help its associated bakeries to attract and to surprise customers 
during the games of the Confederations Cup, SAMPAPÃO created the 
campaign “Sandwiches Cup.” Through the IDPC were created eight 
unique recipes from subway sandwiches, alluding to the participating 
countries: Brazil, Spain, Italy, Japan, Mexico, Nigeria, Tahiti and Uruguay. 
All bakeries associates received a poster and could doenload the recipes 
of the eight sandwiches at the site in internet of the entities.

SaMpapãO EM La COpa dE LaS COnFEdERaCiOnES
Para ayudar las panaderías asociadas a atraer y a sorprender sus 
clientes durante los partidos de la Copa Confederaciones, SAMPAPÃO 
creó la campaña “Copa Sandwiches”. A través del IDPC se crearon 
ocho recetas únicas de Subway Sandwiches, aludiendo a los países 
participantes: Brasil, España, Italia, Japón, México, Nigeria, Tahití y 
Uruguay. Todas las panaderías asociadas recibieron un cartel han podido 
hacer el download de las recetas en el sitio en internet de las entidades.
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O SAMPAPÃO informa e esclarece seus associados e representa-
dos sobre a Lei do Estado de São Paulo nº 14.955/13, que proíbe o 
ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qual-
quer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos co-
merciais, públicos ou privados. As exceções são os bonés, capuzes 
e gorros, salvo se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a 
face da pessoa. De autoria do deputado estadual José Bittencourt 
(PDT/SP), ela publicada na data de 12 de março de 2013, e tem como 
objetivo o combate à criminalidade em âmbito estadual. 

A Lei, contudo, não é clara quanto às vestimentas religiosas. 
Assim, recomendamos, até haver esclarecimento sobre o tema, 
que seja permitida a entrada de pessoas cobrindo o rosto em vir-
tude de religião nas padarias, panificadoras, confeitarias e demais 
empresas do setor. 

Os estabelecimentos comerciais, inclusive o setor de panifica-
ção e confeitaria, deverão possuir cartaz com os seguintes dizeres: 
“É PROIBIDA A ENTRADA DE PESSOA UTILIZANDO CAPACETE OU 
QUALQUER TIPO DE COBERTURA QUE OCULTE A FACE”, indicando 
ainda o número da Lei nº 14.955/13, bem como a data de publicação 
desta no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 12 de março de 2013. 
Os cartazes já foram disponibilizados pelo SAMPAPÃO. O estabeleci-
mento que não os afixar já está sujeito a pena de multa de R$ 500,00 
(quinhentos reais), aplicada em dobro se houver reincidência. 

lei do capacete Já 
está em vigoR

bem-vindos novos associados do sampapão!

dELLa MaRiS – pãES E dOCES LTda. aV. MOEMa, 720/728

padaRia MERCi ViLa ROMana LTda. – Epp Rua ESpaRTaCO, 621

padaRia E COnVEniênCia SiLVEiRa aV. SaRGEnTO LOuRiVaL aLVES SOuZa, 7

paniFiCadORa dELiCaTESSE xi LTda. – Epp aV. LEbLOn, 554

F&L padaRia E COnFEiTaRia LTda. – Epp  Rua dO GLiCéRiO, 4

CELEiRO dOS pãES E COnVEniênCia Rua bORGES LaGOa, 371

paniFiCadORa LaGuna LTda. Rua púbLiO piMEnTEL, 85

FORnO & pãO COnVEniênCia LTda. EST. dO CapuaVa, 1.700

paniFiCadORa nOVa SanTO anTÔniO LTda. pça. COSMORaMa, 2

ROMaiSa pãES E dOCES LTda. Rua FREi bOniFáCiO dux, 415

paniFiCadORa LídER dE SãO FRanCiSCO LTda. – Epp  Rua HERMEnEGiLdO, 744

pãES E Cia. paninO d’ORO LTda. – ME  Rua aRLindO LuZ, 17

ELVaS pãES E dOCES LTda. – ME Rua dOM LuCaS ObES, 608

panE di MaRE – paniFiCadORa E COnFEiTaRia LTda.  aL. dOS TupiniquinS, 364

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

AgoSTo

Pães Rústicos  - 05/08/2013

Doces e Tortas geladas  - 05/08/2013

higiene e Manipulação dos Alimentos  - 05/08/2013

Básico de Panificação  - 05/08/2013

Responsável Técnico  - 12/08/2013

Atendimento ao Cliente  - 12/08/2013

Informática Básica  - 19/08/2013

Reaproveitamento de Sobras  - 19/08/2013

Rotulagem Nutricional  - 26/08/2013

Doces Finos  - 26/08/2013

Tábua de Frios  - 28/08/2013

idpc – agenda de cuRsos básicos 2013

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

AgoSTo

higiene e Manipulação dos Alimentos 9h às 12 05/08 e 06/08

Tortas geladas 15h às 18h 05/08 a 09/08

Pães Rústicos 15h às 18h 05/08 a 09/08

Básico Panificação 14h30 às 18h 05/08 a 18/09

Responsável Técnico 15h às 18h 12/08 a 16/08

Atendimento ao cliente 14h30 às 17h30 12/08 a 23/08

Informática básica 15h às 18h 19/08 a 23/08

Reaproveitamento de sobras 9h às 12h 19/08 a 23/08

Tábua de frios 15h às 18h 28/08

Rotulagem nutricional 15h às 18h 26/08

Doces finos 14h30 às 17h30 26/08 a 30/08

SETEMBRo

Responsável Técnico 9h às 12 02/09 a 6/09

Petit four avançado 14h30 às 18h 02/09 a 06/09

Tendência em confeitaria 15h às 18h 09/09 a 13/09

Responsável Técnico 15h às 18h 16/09 a 20/09

Salgadinhos (básico salgados) 15h às 18h 16/09 a 20/09

Chocolataria fina 14h30 às 17h30 23/09 a 27/09

Tortas geladas 9h às 12h 23/09 a 27/09

higiene e Manipulação dos Alimentos 15h às 18h 26/09 e 27/09

Básico confeitaria 14h30 às 18h 23/09 a 05/11

Atendimento ao cliente 14h30 às 17h30 23/09 a 04/10

ouTuBRo   

Massa folhada 14h às 18h 14/10 a 18/10

higiene e Manipulação dos Alimentos 9h às 12h 17/10 a 18/10

Pão rústico 9h às 12h 21/10 a 25/10

Pão fibras/ funcionais 15h às 18h 21/10 a 25/10

Decoração bolos (bicos) 9h às 12 28/10 a 01/11

Especial de natal 14h30 às 17h30 28/10 a 01/11

Básico de Panificação 14h30 às 18h 28/10 a 12/12

Responsável Técnico 9h às 12 28/10 a 01/11

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.

SA
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os cartazes 
disponibilizados 
pelo SamPaPão 
devem estar 
afixados em 
local visível nas 
padarias.



67Jun/Jul 2013  :::  IP&C 788  :::



68 :::  IP&C 788  :::  Jun/Jul 2013


