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Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

e d i t o r i a l

de não ter produção nacional sufi-
ciente para suportar uma hipotéti-
ca adição à farinha de trigo para tal 
finalidade, ela custa o dobro desta, 
o que deixaria o tal “Pão Brasilei-
ro” bastante indigesto para o bol-
so do consumidor. Isso, sem falar 
que, para se conseguir um produto 
minimamente palatável, haveria a 
necessidade de um dispêndio ex-
tra para enriquecimento e melho-
ramento da receita, que fatalmen-
te teria que ser repassado para os 
clientes das padarias também.

Mais uma vez o SAMPAPÃO vai 
se mobilizar contra a adição da fa-
rinha de mandioca na receita do 
pão. E, com certeza, vai conseguir 
vencer mais essa batalha, por meio 
da união da categoria dos panifica-
dores e, é claro, com o auxílio das 
autoridades e políticos amigos da 
panificação, como é o caso do de-
putado federal Arnaldo Faria de Sá, 
que já teve participação fundamen-
tal para derrubar tal proposta no 
passado, e já se prontificou a atuar 
ombro a ombro conosco nessa luta, 
para fazer com que o bom senso 
prevaleça novamente. Contamos 
com todos vocês!

Um forte abraço e até já!

uracões e tornados, muitas 
vezes, são difíceis de prever. 
Mesmo especialistas em cli-

ma e meteorologistas experientes 
não se arriscam em fazer o anúncio 
de catástrofes até poucas horas an-
tes de as gigantescas massas de ar 
e colunas de vento se aproximarem 
das cidades, quando, na prática, já 
é tarde demais para realizar uma 
evacuação. E o resultado, invaria-
velmente, é o caos.

Porém, diferentemente dos fe-
nômenos naturais, algumas tor-
mentas de natureza não climática 
se fazem anunciar semanas e até 
meses antes de efetivamente acon-
tecerem, com “ventos frios” que 
fazem o tempo congelar. É o que 
vem acontecendo com as negocia-
ções salariais entre as entidades 
patronais e aquelas que defendem 
os interesses dos trabalhadores do 
setor de panificação. As dificulda-
des se assomam com o acúmulo de 
pesadas nuvens, fazendo crer que 
a tempestade pode ser arrasadora. 
Isso porque as reivindicações dos 
sindicatos laborais encontram-se 
muito além da capacidade de assi-
milação dos panificadores.

O impasse travou o diálogo, e o 
tempo – que já andava feio e nubla-
do para a conquista de uma solução 
– aparentemente fechou. Porém, 
como diz o ditado, depois da tem-
pestade, sempre vem a bonança, e 
estamos confiantes de que o céu vai 
se abrir. A Diretoria do SAMPAPÃO 
está trabalhando diligentemente 
para que isso aconteça. E, no final, 
com o bom senso prevalecendo, te-

mos certeza de que o sol vai voltar 
a brilhar para todos.

Aproveitando ainda o gancho da 
meteorologia, costuma-se dizer que 
um raio não cai duas vezes no mes-
mo lugar. Contudo, muitas vezes, a 
prática costuma desafiar a ciência. É 
o que vem acontecendo com o pro-
jeto que prevê a adição da farinha 
de mandioca à farinha de trigo do 
pão, que havia sido derrotado e en-
terrado num passado recente e, que, 
agora, volta à baila para assombrar 
como um fantasma o setor da pani-
ficação. A autora da ideia de se criar 
o produto ufanisticamente chama-
do de “Pão Brasileiro”, que já tramita 
em algumas comissões do Congres-
so é a deputada federal pelo PMDB 
do Pará Elcione Barbalho.

Com o devido respeito à nobre 
parlamentar, tal conjectura é uma 
aberração natimorta. E isso, por 
diversas razões. Em primeiro lu-
gar porque o “Pão Brasileiro”, por 
aclamação popular de longuíssima 
data é o nosso querido pão francês, 
ou “tipo francês”, como queiram. 
Ninguém pode lhe roubar esse pó-
dio no coração dos brasileiros. Em 
segundo, porque, como é do amplo 
conhecimento dos panificadores, 
a farinha mandioca não contém 
glúten e, por isso, não reúne condi-
ções técnicas para se produzir um 
pão de qualidade – no máximo, ela 
pode contribuir para a fabricação 
de itens como biscoitos de polvilho 
nas panificadoras. 

Finalmente, mas não menos im-
portantes, vêm algumas considera-
ções de natureza econômica: além 

“Mobilização” é a palavra de ordem para vencer os desafios e dissipar as nuvens negras que 
se alinham, ameaçadoras, no horizonte do setor da panificação.

Mobilizar para vencer

F
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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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Festa da Primavera
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e equipamentos para alavancar os 
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  Especial – Natal 16Campanhas de Natal já decolam 
para fazer uma festa bonita para 
quem mais precisa. E você pode 

colaborar!

  FIPAN SUL  18Pela primeira vez fora de São Paulo, 
evento leva enorme acervo 

de inovações e novidades para 
Porto Alegre.

Galeria de Tendências e Inovações 22Sebrae-SP apóia a panifi cação 
paulista por meio de uma série de 

ações, instalações e atividades.

  Entrevista – Toninho Paiva 24O “Vereador da Panifi cação” fala de 
seus projetos e abre as portas de 
seu gabinete e escritório para os 

panifi cadores.
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Mas, sem exagero!
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Segurança Alimentar, segundo 
pesquisa de respeitada entidade 
internacional.

44 Tecnologia de Alimentos
Modernas tecnologias e nova 
geração de ingredientes melhoram 
a conservação e agregam valor 
nutricional aos alimentos.

47 Suas Finanças 
Sim, existe uma metodologia capaz 
de conduzir as empresas rumo 
ao conhecimento real de sua vida 
fi nanceira.

52 Conexão Fiesp
Para Paulo Skaf, presidente da 
entidade, decisão do Congresso de 
manter o adicional de 10% do FGTS 
é equivocada.

53 Jurídico Cível
O Princípio da Especialidade no 
Registro da Marca tem que merecer 
toda a atenção dos panifi cadores.

55 Máquinas & Equipamentos
Projeto ABIEPAN/APEX promove a 
indústria e a panifi cação brasileiras 
em grande evento nos 
Estados Unidos.
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Notícias da panifi cação do Brasil 
para o mundo / Bakery news from 
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panadería de Brasil para el mundo
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Associados
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A segunda-feira, 16 de setembro, foi um dia 
especial na vida de uma turma de alunos da 
escola Horácio Augusto da Silveira, unidade 
do Serviço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial de São Paulo (Senai-SP), especializada 
na área de alimentos e panificação. Dez alu-
nos – nove homens e uma mulher – deram 
o primeiro passo para o recomeço de suas 
vidas. Trata-se da primeira turma do curso de 
panificação formada por alunos egressos do 
sistema prisional. 
O curso – o primeiro nesses moldes no es-
tado de São Paulo – é fruto do projeto “Em-
pregabilidade”, uma das iniciativas da parce-
ria anunciada no mês de abril pela Federa-
ção das Indústrias do Estado de São Paulo 
(Fiesp) com o Senai-SP, com a ONG AfroRe-
ggae e com o SAMPAPÃO, por meio do Sin-
dipan-SP, a primeira entidade de São Paulo 
a abraçar a iniciativa. A capacitação será de 
200 horas de duração, período em que re-
ceberão uma bolsa-auxílio, com recursos do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 
(Pronatec) do Ministério da Educação. Os alunos contarão com 
acompanhamento familiar promovido pela equipe do Afroreggae 
e, após a conclusão do curso, poderão ser contratados por pa-
nificadoras associadas ao Sindipan-SP.
Para Sylvio Alves de Barros Filho, o diretor do Departamento 
de Ação Regional da Fiesp, a oportunidade é muito importante, 
não só pelo projeto-piloto em si, mas, principalmente, por parte 
dos alunos, que serão exemplos para que outras pessoas pos-
sam trilhar o mesmo caminho. “Eles demonstram uma vontade 
bastante grande para se reinserir na sociedade e conseguir tudo 
aquilo que para gente é uma normalidade, mas, para eles não é. 
Vamos empregá-los para que possam participar da sociedade e 
ter suas famílias assistidas. É muito importante que eles tenham 
a chance desse renascimento, dessa nova vida. E isso é muito 
importante também para a sociedade e para todos nós, que 
participamos do projeto”, registra.

EsCrEvEndo uma nova história
Chinaider Pinheiro, coordenador de inclusão no mercado de 
trabalho da ONG Afroreggae, também se diz feliz por trazer o 

nunca é tarde parar recoMeçar
projeto para São Paulo, pois recebia muitos 
pedidos de pais e mães de ex-detentos que 
não conseguiam oportunidades de empre-
gos após cumprirem suas penas e saírem 
do sistema prisional. “E o fato de a Fiesp 
estar por trás da iniciativa dá a credibilida-
de necessária ao êxito do projeto. Os alunos 
dessa turma inicial são protagonistas de uma 
nova história e representam, cada um deles, 
uma família. Então, sem dúvida, faremos 
muita gente feliz. Não só os egressos felizes, 
mas a família deles. São pessoas que vão ter 
dignidade para poder viver em paz”, afirma.
“Apoiar o projeto ‘Empregabilidade’ é uma 
ação de responsabilidade social para as em-
presas do setor de panificação”, acredita, 
com conhecimento de causa, o diretor téc-
nico do Sindipan-SP, Luís Carlos de Souza.  
Ele cita sua bem sucedida experiência de 

empregar um egresso do sistema prisional e 
fala da importância da confiança neles, já que 
todos têm o direito a uma oportunidade. “Há 

cinco anos, um rapaz bateu na porta da minha panificadora para 
pedir emprego. Eu admiti o menino, mas não sabia que ele era 
um ex-detento. Cerca de uns vinte dias depois, quando pedi-
mos a documentação, foi que ele disse o que tinha acontecido. 
Então, resolvi acreditar nele”, conta Luís Carlos. E ele acrescenta 
que não se arrepende do voto de confiança que deu: “O rapaz 
trabalhou comigo por dois anos e meio sem nenhum problema. 
E, hoje, ele trabalha em outra padaria, associada ao Sindipan-
-SP, e está lá há três anos, constituiu família e tem residência 
fixa”, complementa o diretor da entidade.
Segundo Vera Ruthofer, diretora executiva do Sindipan-SP, o 
projeto foi muito bem recebido pelos associados do SAMPA-
PÃO. “A Diretoria acolheu a ideia e fez questão de levar para 
aprovação em assembleia. E todos associados foram unânimes 
em aceitar o projeto, receber esses egressos e fazer o seu papel 
social”, revela. Vera ainda destaca a importância da participa-
ção do Senai-SP na iniciativa: “É uma escola referência. Temos 
certeza de que todos os alunos dessa primeira turma do projeto 
‘Empregabilidade’ estarão muito capacitados para desenvolver 
o melhor pãozinho que nós comemos no café da manhã todos 
os dias”, conclui com um sorriso.

uma porta que se abre para quem precisa: 
em sentido horário, Sylvio de barros (fiesp), 
Chinaider Pinheiro (afroreggae), Vera 
ruthofer (SamPaPão) e luís Carlos de Souza.

Everton Am
aro/Fiesp

A Prática acaba de receber a Certificação ETL, concedida pela empresa norte-americana Intertek, que se baseia 
nas normas da UL (norte-americana) e CSA (canadense), e garante a qualidade e segurança do equipamento 
para o uso do operador e das instalações prediais onde o equipamento está instalado. “A Prática é a primeira 
empresa nacional a obter esta certificação no setor, o que é motivo de orgulho, já que esse processo se iniciou 
há muito tempo e tivemos que vencer inúmeras barreiras para, finalmente, poder incluir o logo em nossos For-
nos”, explica Leônidas Fagundes, gerente de Engenharia da Prática. A certificação do Forno Combinado EC-3 
Gourmet – equipamento indicado para padarias, restaurantes, bistrôs, bufês ou mesmo como apoio em cozinhas 
industriais -, não só permite que a Prática atenda de forma confiável e segura o mercado nacional, como a coloca 
em conformidade certificada para atender o mercado internacional. 

prática recebe certificação ul e cSa

Prática
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Em clima bastante produtivo, Granada, na Espanha, foi o palco 
da realização de dois importantes eventos da panificação mundial 
entre os dias 13 e 16 de setembro: o Congresso e a Assembleia 
Constitucional da União Internacional de Panificação e Confeitaria 
(UIBC) – nova sigla resultante da fusão entre a UIB e a União Inter-
nacional de Confeitaria (UIPCG). Os eventos contaram com a par-
ticipação de representantes de 18 países associados. “Embora 
no Brasil e em outros países da América Latina os segmentos de 
panificação e confeitaria estejam sempre reunidos sob a bandeira 
de entidades representativas únicas, na Europa e em outras par-
tes do planeta é comum existirem representações individuais para 
cada uma delas. E a iniciativa de formação da UIBC visa ao forta-
lecimento das atividades e das representações do setor como um 

congreSSo na eSpanha oficializa forMação da uibc
todo, em termos mundiais”, explica Antero José Pereira, presiden-
te do SAMPAPÃO, que marcou presença no encontro, juntamente 
com vice-presidente da Aipan, Rui Manoel Rodrigues Gonçalves. 
Na ocasião, além dos acertos para constituição e oficialização da 
UIPCG, também foram promovidas discussões sobre os próxi-
mos passos a serem dados pela nova entidade – principalmen-
te no âmbito de suas comissões de Economia e Política Social, 
Vocacional e de Marketing e Publicidade – e, ainda, realizadas 
diversas visitas técnicas às padarias espanholas. Na sequência 
à promoção do Congresso e da Assembleia da nova UIBC, tam-
bém foi realizado em Granada o 20º Congresso Internacional de 
Nutrição, importante encontro que também aconteceu na cidade 
de Granada, entre os dias 15 e 20 de setembro de 2013.

Congressso e 
assembleia na 
espanha: quatro 
dias de muito 
trabalho, importantes 
discussões e visitas 
técnicas.

Rui Gonçalves

idpc participará do Makro extravaganza
O SAMPAPÃO, por meio do IDPC, irá participar do evento Makro 
Extravaganza, evento que será promovido pelo Makro Atacadis-
ta entre os dias 22 e 24 de outubro, no Pavilhão Amarelo do 
Expo Center Norte, em São Paulo. Sucesso em capacitação do 
pequeno e médio empresário, o Makro Extravaganza é um dos 
maiores e mais esperados eventos do segmento, por promover 
cursos, palestras e oficinas práticas e teóricas para alavancar o 
desenvolvimento profissional dos pequenos e médios empreen-
dedores e de seus funcionários. Dessa forma, oferece gratuita-

data horÁrio tEma da paLEstra

22/10
Das 13h15 às 14h45 Carreta Sabor & Saber (capacidade 45 

pessoas) – Técnico: Humberto Cruz

23/10
Das 16h45 às 18h15 Cozinha Experimental (capacidade 110 

pessoas) – Técnico: Ricardo Aranda

24/10
Das 13h15 às 14h45 Carreta Sabor & Saber (capacidade 45 

pessoas) - Técnico: Ricardo

22 a 24/10

Das13h15 às 20h00 Laboratório Padaria - Palestra sobre as 
tendências na área de panificação e haverá 
demonstrações dos produtos. 
Técnico: Welker Evangelista

mente conteúdos relevantes focados em gestão de negócios e 
gastronomia, em atividades ministradas por entidades e espe-
cialistas de renome.
A edição 2013 do Makro Extravaganza vem repleta de novi-
dades, entre elas, os Laboratórios, espaços de capacitação 
diferenciados e focados em Padaria, Pizzaria, Mercado e um 
espaço dedicado a Inovação, que abordarão as “Tendências e 
Oportunidades para se vender mais” em cada um desses esta-
belecimentos. O IDPC participará com a seguinte programação:

a edição 2013 do evento vem repleta de novidades e de atividades para 
alavancar os negócios dos pequenos e médios empreendedores.

NewStyle
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No dia 23 de setembro, a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e 
Eletrônica (Abinee) inaugurou a exposição “Abinee 50 anos – A história 
do setor eletroeletrônico no Brasil”, no Espaço Fiesp, em São Paulo. O 
evento contou com as presenças do Presidente da Fiesp, Paulo Skaf; do 
Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Andrea Calabi; dos De-
putados Federais Mendes Thame e Guilherme Campos; do 3º vice-presi-
dente da Fiesp, Josué Gomes da Silva; do General Antônio Gabriel Esper; 
dos ex-presidentes da Abinee, Paulo Vellinho e Nelson Peixoto Freire, en-
tre outras autoridades e empresários. Antero José Pereira, presidente do  
SAMPAPÃO, representou as entidades no evento. A exposição, que per-
manece aberta ao público até dia 13 de outubro, apresenta uma mostra de 
produtos de valor inestimável para se compreender a importância desta in-
dústria no desenvolvimento do País, com a exposição de bens eletroeletrô-
nicos históricos que estiveram e estão presentes no dia a dia de todos, do 
telefone público ao celular, gramofone, rádios, TVs, chuveiros entre outros, 
o que permite uma verdadeira “viagem no tempo” aos visitantes.

expoSição coMeMora oS 50 anoS da abinee

Sempre trazendo temas de interesse dos panificadores, o  
SAMPAPÃO, em parceria com a Fiesp, promoveu mais dois 
importantes encontros com especialistas no âmbito de seu  
Ciclo de Palestras, realizados no auditório de sua sede, em São 
Paulo. No dia 27 de agosto, a consultora empresarial, coach e 
professora Adiliana Peres ministrou a palestra “Inteligência Emo-
cional – Ferramentas de Sucesso na Área de Serviços. (NE. Veja 
a reportagem sobre o tema nesta edição da IP&C) Em cerca de 
uma hora de apresentação, a especialista esclareceu a assistên-
cia formada por panificadores sobre a importância de eles de-
senvolverem a percepção da necessidade de terem um melhor 
controle emocional, a fim de gerar uma atuação mais positiva 
nas interações com funcionários e clientes nas atividades reali-
zadas na área de serviços. 
Já no dia 24 de setembro, panificadores de todas as partes da 
cidade tiveram a oportunidade de compartilhar com o consul-
tor de Marketing e Vendas, Roberto Padilha Moia, uma ampla 
discussão sobre o tema “Estratégias de Vendas nas Padarias”. 
Entre vários e relevantes aspectos, Roberto lembrou que, embo-
ra seja o carro-chefe da padaria, o pão tem baixa lucratividade 
– então, é preciso criar outras referências para sobreviver no 
mercado. Uma delas é preparar a equipe para vender rapidez, 
conforto, negócios, praticidade, bom humor e informação, o 
que se consegue com treinamento e com a prática da merito-
cracia no estabelecimento. Ou seja, mostrar objetivamente aos 
funcionários por meio de prêmios motivacionais que, sim, vale a 
pena atender melhor. 
Antes do início da palestra do dia 24, Paulo Quartarolo, repre-
sentante da Danone, nova parceira do SAMPAPÃO, fez uma 
breve apresentação sobre a evolução da empresa e o potencial 
de crescimento do mercado de iogurtes. Segundo ele, o Brasil 
possui um consumo muito baixo, em torno de 6,8 kg por pessoa 
por ano, ou o equivalente a meia colher por dia. Para conquistar 
esse mercado, a marca vem investindo em lançamentos, um 
deles, o Danio que vem com a proposta de matar a fome, cobrir 

ciclo de paleStraS do SaMpapão proMove MaiS doiS encontroS

adiliana Peres falou à plateia sobre como utilizar os recursos da 
inteligência emocional nas relações de trabalho.

roberto Padilha enfatizou a importância de valorizar o treinamento dos 
funcionários e a meritocracia nas padarias.

o intervalo entre as refeições. Com três sabores diferentes, o 
produto apresenta três vezes mais leite, fruta com calda e baixo 
teor de gordura, e possui um valor agregado maior. Ao final da 
palestra todos os participantes puderam conhecer e experimen-
tar a novidade da Danone.

Marcus Frediani
Marcus Frediani

exposição da abinee leva os visitantes por uma 
verdadeira “viagem no tempo” através dos 
equipamentos eletroeletrônicos.

Ab
ine

e
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O Ministro-Chefe da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Repú-
blica, Guilherme Afi f Domingos, e o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae-SP, 
Alencar Burti, debateram em evento realizado no dia 30 de setembro, no auditório do Tea-
tro Frei Caneca, em São Paulo, as mudanças na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O 
encontro contou com a participação do presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira. 
Na ocasião, foram apresentados à sociedade e às lideranças públicas as sugestões e 
aperfeiçoamentos necessários para o aprimoramento da Legislação, entre eles o fi m da 
Substituição Tributária para as MPEs, a classifi cação por porte e não mais por atividade, a 
criação da Obrigação Estatal Única e do Registro Único do CNPJ, extinguindo o IE, de um 
Registro Único para o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e, ainda, de uma 
Tabela Única de tributação. Outros pontos importantes também discutidos no encontro 
foram a necessidade de se facilitar a abertura e fechamento de empresas, de ampliar 
mercados para os pequenos negócios, e de facilitar o acesso ao crédito – com a criação 
do micro banqueiro, ou seja, uma pessoa física emprestando dinheiro para pessoa jurídica 

–, além da eliminação da exigência de documentos para MPE nas licitações, bastando apenas estar em dia com previdência social, 
e a inserção de outras categorias no Simples Nacional, bem como a inclusão do jovem aprendiz voluntário nas micro e pequenas 
empresas, sem agente da integração, com monitoramento feito por professores através de recursos do FAT.

evento diScute alteraçÕeS na lei geral daS MpeS

mudanças na lei confeririam condições para 
as micro e pequenas empresas chegarem à 
frente na corrida pela competitividade.

StockFree

eScola Móvel divulga Seu calendário até o final do ano
Mais um ano caminha para o fi nal. E, para a Escola Móvel do SAMPAPÃO, 
2013 foi um ano para lá de produtivo e de grandes realizações em termos de 
promoções de treinamentos itinerantes para os bairros da periferia da capital 
paulista. Com uma programação bastante diversifi cada, ela levou e continua le-
vando atividades voltadas à educação em áreas específi cas à população e aos 
técnicos de alimentação locais, entre as quais merecem destaque os cursos 
de Higiene e Manipulação de Alimentos, de Reaproveitamento de Produtos, de 
Pães Integrais, de Confeitaria Fina, Tendências em Salgados e Básico de Pizza, 
entre muitos outros presentes em sua extensa grade de programação. Prepa-
rando-se para fechar o ano em grande estilo, desde o dia 30 de setembro, até 
o dia 27 de outubro, ela estará temporariamente instalada no Makro Butantã. 
Já de 28 de outubro a 24 de novembro, “estaciona” no Makro Interlagos. E, 
encerrando a programação de 2013, de 25 de novembro a 20 de dezembro, a 
Escola Móvel do SAMPAPÃO estará no Roldão Franco da Rocha.

StockFree

a programação da escola móvel é muito variada. nas 
aulas de Confeitaria fina, por exemplo, os alunos 

aprendem a preparar os deliciosos macarons.

Que o pão é um alimento saudável e indispensável no café da manhã do brasileiro, todo mundo 
já sabe. O que poucos sabem, no entanto, é que dia 16 de outubro é o “Dia Mundial do Pão”. 
E para tornar esse dia mais popular e ainda incentivar o consumo do pão francês, as entidades 
ligadas ao SAMPAPÃO vão promover um evento prá lá de especial. Quem passar pelo vão livre 
do MASP das 6h00 às 14h00 naquela data levará de brinde, pão francês fresquinho e um iogur-
te Actimel da Danone, que pela primeira vez estará presente no evento. Além disso, receberá 
um fl yer especialmente criado para a ocasião pelo Departamento de Marketing das entidades, 
no qual poderá além de conhecer um pouco mais sobre a história do pão. A expectativa do 
SAMAPAPÃO é distribuir cerca de 30 mil pães. “O pão está presente na vida do brasileiro, tem 
um papel cultural”, afi rma o presidente das entidades, Antero José Pereira. O executivo ainda 
lembra que muitas pessoas que buscam uma alimentação saudável retiram o pão da dieta. No 
entanto, explica, ele é fonte de carboidrato que ajuda a dar energia para a realização das ativi-
dades diárias. “O pão é rico em vitaminas e de fácil digestão”, complementa. Além da Danone, 
a comemoração do Dia Mundial do Pão na Av. Paulista ainda conta com o patrocínio da Ticket.

dia Mundial do pão Será coMeMorado na pauliSta

Criado pelo departamento de 
marketing do SamPaPão, o fl yer 
contará um pouco da história do 

pão às pessoas que passarem 
pelo maSP no dia 16 de outubro.

SAMPAPÃO
P a i n e l  d e  n o t í c i a s
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A Arcólor, líder na fabricação de pasta ameri-
cana, uma das mais importantes indústrias no 
mercado brasileiro de misturas para panificação 
e confeitaria está apoiando o lançamento do livro 
“DesCobrindo Bolos”, da cake designer carioca 
Ana Salinas. A publicação, editada pela 3R Edi-
tora foi apresentada ao público no dia 2 de outu-
bro, em noite de autógrafos realizada na Livraria 
da Vila, no Shopping JK Iguatemi. A obra conta, 
com muitas fotos e texto leve, a trajetória de Ana, 
que resolveu compartilhar seu conhecimento na 
elaboração de bolos e os desafios enfrentados 
no dia a dia dos cake designers. Segundo ela, 
o livro nasceu por acaso – é praticamente uma 
coletânea de artigos sobre suas experiências diárias, postados 
pela autora nas redes sociais.
A Arcólor está presente em grande parte da publicação. A cake 
designer utiliza os produtos da marca há cerca de 20 anos e 

arcólor apoia lançaMento de livro “deScobrindo boloS”
empresa é apoiadora do livro da cake 
designer carioca e está presente em 
grande parte da publicação.

lembra que o lançamento da Pasta Americana Arcó-
lor foi um divisor de águas para a profissão. “A pasta 
feita em casa tinha uma série de problemas com o 
clima”, observa. De acordo com ela, como usuária 
de produtos da empresa seria natural apresentar os 
benefícios dos produtos da marca para seus alunos 
e seguidores. “Para mim é um orgulho ter imagem 
associada à maior fabricante brasileira de produtos 
para confeitagem. Esse apoio é muito importante”, 

diz. Para Alexandre Gomes, diretor da Arcólor, é muito gratifi-
cante participar de um projeto como esse. “O resultado final é 
um livro de muito bom gosto, elegante e que nos deixa honra-
dos de ter nossa marca associada a ele”, comenta.

Divulgação

prêMio de JornaliSMo: eStá chegando a hora!
A grande cerimônia de entrega do PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO 2013 já tem 
data marcada: será no dia 10 de dezembro, no auditório do prédio-sede das entidades, 
em São Paulo. Muito concorrida, esta edição receberá os trabalhos dos jornalistas até 
o dia 16 de novembro. Na sequência, as matérias divulgadas na mídia impressa, eletrô-
nica e rádio entre os dias 1º de novembro de 2012 e 31 de outubro de 2013 passarão 
pelo crivo de um júri especializado, que selecionará os vencedores em cada uma dessas 
categorias. Os primeiros colocados em cada uma delas receberão uma passagem aé-
rea de ida e volta para Paris, mais 1.500 euros para despesas de hospedagem e gastos 
pessoais. Os segundos, uma passagem aérea de ida e volta para Lisboa, mais 1.000 
euros. E os terceiros, um notebook.

no dia 10 de dezembro, o SamPaPão fará 
mais uma homenagem aos profissionais 

da informação.

StockFree

No dia 27 de outubro, a família panificadora paulista tem um encon-
tro marcado na sede do Clube de Campo Ceripan, em Ibiúna. É que 
nessa data será realizada mais uma edição da Festa da Primavera do  
SAMPAPÃO, para a qual um número recorde de panificadores é espe-
rado. E a grande atração do encontro será a a dupla sertaneja Edson & 
Hudson, dona de um extenso repertório de sucessos, como “Amor Sin-
cero”, “Foi Deus” e “Quer Namorar Comigo?”, que vai cantar também as 
músicas do seu mais recente trabalho, o CD/DVD “Faço um Circo pra 
Você – Ao Vivo”. A Festa da Primavera terá o patrocínio da Anaconda, 
Ocrim, AmBev, Kibon, AB Brasil, Moinho Pacífico, Bunge e Souza Cruz. 
Adquira já os seus convites!

edSon & hudSon na feSta da priMavera do SaMpapão

a dupla, que já tem mais de 30 anos de estrada, será a grande 
atração do encontro da família panificadora paulista no Ceripan.Di

vu
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para fritar Melhor no food Service
O Grupo Agropalma acaba de lançar a DORATTA FRY, uma gordura vegetal de palma premium. 
Desenvolvida com exclusividade para o segmento de food service, sua fabricação segue os 
mais rígidos padrões de qualidade e chega para surpreender o mercado. A durabilidade e o 
alto rendimento do produto, que é superior às demais gorduras, estão entre as características 
desse lançamento, que ainda conta com uma produção sustentável assegurada pelo selo 
Fritura Limpa - um conceito que engloba certifi cações nacionais e internacionais, a exemplo 
do selo RSPO (Mesa Redonda do Óleo de Palma Sustentável), e que garante a ausência de solventes e produtos químicos no processo 
fabril. Além disso, ele comprova que o produto não solta cheiro, fumaça, nem espuma durante a fritura e que tem alto teor de pureza. Por 
ser a única gordura vegetal para fritura elaborada com 100% de matéria-prima proveniente do óleo de palma, a Doratta Fry é exclusiva no 
mercado, livre de gorduras hidrogenada e trans, com textura semi-sólida e rica em vitamina E. Como é mais pastosa, proporciona fácil 
manuseio aos operadores do food service, o que evita o desperdício do produto. SAC: (11) 2505-6400. Site www.dorattafry.com.br 

diStribuição excluSiva no braSil
A empresa chinesa Angel, quarta maior fabricante de fermento do mundo, esteve 
presente na última edição da FIPAN para divulgar algumas de suas marcas, 
entre elas a ANGEST FERMENTO SECO INSTANTÂNEO, distribuída com 
exclusividade no Brasil pela Festpan Alimentos. Além de ser muito conhecido por 
sua performance, o fermento Angest possui alta atividade de fermentação (uma 
parte dele equivale a três partes do fermento biológico fresco), apresenta redução 
signifi cativa do tempo de fermentação e proporciona, ao produto fi nal, um bom 

desenvolvimento na massa, cor uniforme, estrutura e boa textura. Vale destacar que a Festpan também distribui para o mercado o fermento 
Uniferm, marca própria da distribuidora que é fabricada pela Angel. SAC: (11) 4390-3000. Site: www.festpan.com.br 

delícia coM polpa de frutaS
A Puratos lança o VIVAFIL, recheio e cobertura com verdadeira polpa de frutas, nos sabores Frutas Vermelhas 
e Pêssego. Pronto para usar, tem o sabor especial dos recheios elaborados de forma artesanal no passado, 
pouco açúcar, sem gordura trans e sem ingredientes artifi ciais. Com textura incrivelmente agradável e fresca na 
boca, o produto tem 60% de frutas e deixa para trás o conhecido sabor de fruta cozida, normalmente utilizada 
nos bolos, tortas e outras criações. O Vivafi l consegue ser fi rme e suave ao mesmo tempo. Não escorre, é fácil 
de aplicar e, ainda, é estável em temperatura ambiente para uso em produtos não refrigerados e, também, no 
forneamento e congelamento. Por isso, é ideal tanto para confeitaria fi na, como para a tradicional, para rechear e 
cobrir tortas abertas e fechadas, folhados, cheesecake, bolos, sonhos, bombas, cupcakes, whoopies, macarons, muffi ns, bavarois, assim 
como panetones e pães doces, entre outros. O produto pode ainda ser utilizado com equipamentos industriais, é uma ótima escolha 
para aplicações pré-assadas, permite armazenamento em temperatura ambiente com validade de até quatro meses e, após aberto, pode 
permanecer três dias sob refrigeração. Disponível em baldes de 4,5kg. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br 

Puratos
Fe

stp
an

Agropalm
a

SuperaliMento de bolSo
O KAROÇO DE AÇAÍ COM GUARANÁ, da Smart Açaí, é o primeiro “açaí de comer”, do mercado traz praticidade, 
vem em embalagem com 30g, a dose certa para o dia a dia, considerado um superalimento porque concentra num 
só produto importantes nutrientes essenciais para o equilíbrio nutricional como: a farinha de castanha-do-brasil, rica 

em selênio, a vitamina C da acerola liofi lizada, manteiga de cacau o guaraná em pó e o açaí liofi lizado. É 
adoçado com estévia, portanto zero açúcar o que traz benefícios também aos diabéticos, um produto 
rico em antioxidantes que contribui para diminuir os impactos nocivos dos radicais livres e seu formato é 

uma réplica perfeita da fruta amazônica. SAC: (11) 4195-4662. Site: www.karocodeacai.com.br 

SuperaliMento de bolSo
O KAROÇO DE AÇAÍ COM GUARANÁ
vem em embalagem com 30g, a dose certa para o dia a dia, considerado um superalimento porque concentra num 
só produto importantes nutrientes essenciais para o equilíbrio nutricional como: a farinha de castanha-do-brasil, rica 

em selênio, a vitamina C da acerola liofi lizada, manteiga de cacau o guaraná em pó e o açaí liofi lizado. É 
adoçado com estévia, portanto zero açúcar o que traz benefícios também aos diabéticos, um produto 
rico em antioxidantes que contribui para diminuir os impactos nocivos dos radicais livres e seu formato é 

uma réplica perfeita da fruta amazônica. SAC: (11) 4195-4662. Site: 
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controle e facilidade na doSageM
A Unilever Food Solutions apresenta mais uma inovação para o mercado de alimentação fora do lar: 
CALDOS KNORR EM CUBOS, que levam mais praticidade e economia às cozinhas profissionais, 
disponíveis nas variantes carne e galinhao. “Chefs e operadores já usavam os caldos em cubos 
vendidos no varejo como base em pratos. Decidimos, então, lançá-lo em uma embalagem que 
permite uma maior quantidade de cubos”, explica Ricardo Ferreira, diretor de Marketing da divisão. 
Encontrados em embalagens com 60 cubos, os caldos Knorr têm qualidade superior percebida no 
sabor e confere cor aos pratos. Os produtos não têm corantes nem sabor artificiais. O lançamento pode ser encontrado nos parceiros de 
distribuição da Unilever Food Solutions e nos principais atacados de todo o Brasil. SAC: 0800 11 7766. Site: www.unileverfoodsolutions.com.br

Unilever

pioneiriSMo no Mercado
Mais uma vez, a Mãe Terra inova e lança a primeira linha de COOKIES 
LIGHT E DIET ORGÂNICOS do Brasil. Os produtos são fabricados 
com ingredientes da agricultura familiar, sem agrotóxicos, e contribuem 
com o fomento desse tipo de produção agrícola que é mais social e 
ecologicamente responsável. Crocantes e muito gostosos, os Cookies 
Light têm redução de pelo menos 30% de gorduras e são perfeitos para 
quem busca uma dieta mais saudável. Além disso, são 100% naturais e 

feitos com farinha integral orgânica de moinho de pedra, que preserva os nutrientes originais do trigo. Disponíveis em dois sabores: Laranja e 
Cacau & Coco, em versões com 30g e 120g. Já os Cookies Diet, sem adição de açúcar, podem ser consumidos por diabéticos ou pessoas 
que buscam alimentos mais saudáveis. Nos sabores Damasco & Castanhas e Castanha do Pará, são encontrados em embalagens com 
120g. SAC: (11) 3468-0170. Site: www.maeterra.com.br

Mã
e T
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dádivaS da natureza
A Essência do Vale apresenta sua nova linha de GELEIAS COM BIOMASSA DE BANANA VERDE, 
elaboradas de forma artesanal, sem utilização de conservantes e aditivos químicos. Ao todo, ela é 
composta por 44 sabores, dos quais 22 sabores tradicionais e 22 sabores diet, com Jabuticaba, 
Graviola e Açaí. “As geleias além de serem artesanais e com perfil gourmet, trazem todos os benefícios 
da biomassa de banana verde, ingrediente considerado funcional, pois agrega o amido resistente – 
rico em propriedades prebióticas e probióticas –, um nutriente potencialmente biodisponível nessa 
matéria-prima”, explica Helena Santos, engenheira de alimentos e sócia-diretora da Essência do Vale. 
SAC: vendas@essenciadovale.com.br. Site: www.essenciadovale.com.br

Essência do Vale

por uMa vida MaiS Saudável
A Chocolife apresenta a BEAUTY CARE, uma linha composta por três produtos: o Tablete de Chocolate 40% Cacau, o Creme de Avelã com 
Cacau e o Achocolatado. Trata-se de mais uma contribuição da empresa com conceito funcional, para os consumidores que se preocupam 
com os cuidados e manutenção da saúde e estética. “Nesse sentido, criamos uma linha de produtos com ingredientes que, se ingeridos 
diariamente, promovem efeito positivo sobre a pele, registra Virgínia Dias, engenheira de alimentos e diretora da Chocolife. A empresa tem 
ainda em seu portfólio de produtos os tabletes Chocolife Meio Amargo 50% Cacau; Chocolife Amargo 70% Cacau; Chocolife ao Leite com 
Colágeno; o Shake Hipoalergênico, nos sabores Chocolate e Baunilha; e o Chocolife em Barra com 2,1kg, para uso profissional. SAC: (11) 
3856-0893. Site: www.chocolife.com.br

Chocolife
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novoS produtoS, novaS eMbalagenS
Finn, marca de adoçantes da Hypermarcas destinada aos consumidores 
que se preocupam com a saúde e praticam hábitos saudáveis, lança no 
mercado FINN 100% STÉVIA. O adoçante é composto pela substância 
natural extraída da planta Stévia Rebaudiana por meio de um processo 
artesanal, o que garante a qualidade e naturalidade do produto fi nal. 
Complementarmente, a Finn relança também a sua LINHA 100% SUCRALOSE, que agora passa a ter formulação 100% Sucralose. Além 
dos lançamentos, a marca também inova nas embalagens. Os novos layouts passam a destacar as substâncias e explicar aos consumidores 
suas propriedades específi cas por meio de resumos no verso dos cartuchos. SAC: 0800 011 1145. Site: www.fi nn.com.br

Hyperm
arcas

relaxaMento Que veM na latinha 
Chegam ao mercado brasileiro as latinhas de SLOW COW. A nova bebida é feita à base de chá verde, 
camomila, melissa, capim-limão, valeriana, maracujá, lúpulo e tília, conhecidos por suas propriedades 
calmantes. A chegada do produto inaugura uma nova categoria de bebidas funcionais no Brasil – a de 
relaxantes -, conceito expresso inclusive no logo do produto, ao qual foi agregada a imagem de uma 
simpática vaquinha relaxando, numa espécie de posição de yoga. Originária do Canadá, sua fórmula 
exclusiva foi desenvolvida pela Boisson Slow Cow Inc. e será reproduzida e envasada no Brasil pela\ 
Distribuidora Azevedo de Assis, em parceria com a Bebidas Poty. “Slow Cow é levemente gaseifi cada, tem 
zero calorias e é ideal para tomar em momentos em que se busca foco e tranquilidade”, conta Rodrigo 
Assis, CEO da marca no Brasil. SAC: (51) 3491- 2797. Site: www.slowcow.com.br

Slow Cow
 i9

de olho no Mercado preMiuM
As novas PASTAS GOURMET da La 
Pianezza, são opções saudáveis para 
substituição da manteiga ou margarina 
no café da manhã ou no lanche da tarde. 
Exclusividade da empresa no mercado 
brasileiro, elas vêm apresentadas em cinco sabores – Sardela, Nozes, Castanha de Caju, Alcachofra e Tomate Jalapeño – e são elaboradas 
com biomassa de banana verde, azeite de oliva extra virgem e temperos especiais, o que confere aos produtos maior teor de fi bras e Ômega 
3.  “Com esses lançamentos, pretendemos atingir não só o mercado gourmet, mas também um nicho de mercado em franca expansão 
no Brasil, o segmento de alimentos saudáveis, uma demanda cada vez maior dos consumidores que buscam aliar sabor, saudabilidade e 
conteúdo nutricional”, afi rma Lourival Franchi, diretor da La Pianezza. Além da linha de pastas, a empresa também desenvolveu uma linha com 
três sabores de molhos de tomate com biomassa de banana verde e pretende ainda esse ano lançar mais três sabores de pastas. SAC: (11) 
4319-9959. Site: www.lapianezza.com.br

La Pianezza

bebida coM brinde SurpreSa
A i9 Business lança o DRINK & BRINK TURMA DA MÔNICA. O produto, direcionado ao público infantil, é uma bebida, no 
sabor uva, enriquecida em ferro, que vem acondicionada em embalagens PET com 200ml. Para a alegria da criançada, o Drink 
& Brink Turma da Mônica tem como diferencial um brinde surpresa, os Gogo’s da Turma da Mônica. Ao adquirir a bebida, o 

público infantil poderá brincar e colecionar os 60 personagens diferentes da 
turma criada por Maurício de Sousa e que é adorada em todo o Brasil. Sempre 
associada a grandes marcas, a Turma da Mônica está há mais de 50 anos 
no mercado e é uma das marcas infantis de maior peso e reconhecimento no 
cenário nacional. SAC: 0800 648 0765. Site: www.drinkebrink.com.br

n o v i d a d e s
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turMinha do barulho
A marca CREMOGEMA – uma das mais 
tradicionais e conhecidas no ramo alimentício 
infantil – traz os personagens da Turma do 
Cocoricó para as embalagens de toda a sua 
linha e, ainda, lança um novo e inédito sabor 
em seu portfólio: Aveia, Cereais e Mel. A parceria entre Unilever e TV Cultura alia dois nomes fortes e que fazem parte da infância de muitos 
brasileiros. O objetivo de Cremogema é aproximar as crianças da marca por meio dos personagens que já são parte do seu dia a dia. Além 
disso, a identificação com o Cocoricó é muito positiva: “Acreditamos que o programa fala diretamente com nosso público com um viés 
educativo, de forma lúdica e interessante. E queremos associar nossa marca a este tipo de conteúdo no qual acreditamos”, conta Fernando 
Kahane, gerente de Marketing de Cremogema. No mercado desde 1957, a mistura para mingau é feita de amido de milho e enriquecido com 
mix de vitaminas (A, B1, B3, B6, B12, C e Ácido fólico) e nutriente minerais (Ferro e Zinco), que auxiliam as crianças a crescerem fortes e 
saudáveis. Os produtos da marca – que faz parte do portfólio de Maisena – ainda são encontrados nos sabores Tradicional, em embalagens 
com 200g e 500g; Morango, Banana e Chocolate, embalagens com 200g. SAC: 0800 707 0088. Site: www.unilever.com.br 

Unilever

pullMan renova Sua linha de pãeS
Pullman, marca do Grupo Bimbo apresenta a reformulação da sua linha LANCHES PULLMAN. Os pães de lanches Pullman Hot Dog, 
Hambúrguer e Hambúrguer com Gergelim chegam ao mercado com novas fórmulas que garantem mais maciez e sabor. As embalagens com 
oito peças são ideais para o consumo de toda a família. Com este conceito de “Sabor de família reunida”, e, para que haja mais tempo para se 
divertir e aproveitar os bons momentos, os pães já vêm fatiados, prontos para receber o recheio. O consumo pode acontecer a qualquer hora 

e em qualquer lugar, como em uma reunião de família num belo piquenique 
ou em um final de semana com os amigos. Para apoiar o lançamento das 
novas embalagens a Bimbo desenvolveu uma estratégia de comunicação 
com materiais de ponto-de-venda exclusivos. A marca Pullman tem mais de 
dez outras linhas, entre pães, bisnagas, bolos, mini bolos, tortilhas, farinha de 
rosca e panetone. “Os novos pães de lanche vieram reforçar a importância 
que a marca dá ao momento em família, ao encontro onde todos devem 
aproveitar cada minuto”, afirma Jaqueline Pinto, coordenadora de Marketing 
da Bimbo. SAC: 0800 702 4626. Site: www.bimbobrasil.com.br 

Bim
bo

apenaS 28 caloriaS por porção
A Bunge Brasil reformula a linha light da maionese Salada e lança a nova SALADA LIGHT CANOLA, que chega para ampliar 
as alternativas de alimentação saudável para o consumidor. A única no Brasil feita 100% a base de óleo de canola, a nova 
maionese possui zero colesterol, é livre de gordura trans, tem valor energético reduzido e traz apenas 28 calorias por porção 
(1colher de sopa). “Os produtos light têm aceitação crescente no mercado brasileiro, pois atendem uma demanda dos 
consumidores, igualmente em elevação, por alimentos saudáveis. O segmento light dentro da marca Salada já é responsável 
por 16% das vendas”, afirma Sérgio Mobaier, diretor de Marketing de Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil. “A marca 
Salada faz parte do segmento premium na categoria de maionese e, somente em 2012, cresceu cerca de 82%, de acordo 
com os dados da AC Nielsen”, acrescenta o executivo. Em embalagem diferenciada, que traz ícones de saudabilidade, a maionese Salada 
Light Canola está disponível para o consumidor nas versões com 250g e 500g. SAC: 0800 727 5544. Site: www.salada.com.br

Bunge

QueiJo eM eMbalageM abre fácil 
A Tirolez aporta mais praticidade a um produto muito presente na vida do consumidor brasileiro. O seu já 
reconhecido QUEIJO MINAS FRESCAL, rico em cálcio e proteína, agora vem na versão com 270g e embalagem 
que inova o segmento. A nova embalagem foi desenvolvida em porção ideal para famílias pequenas, evitando, 
assim, o desperdício.  Além disso, conta com sistema abre fácil que traz mais praticidade ao dia a dia agitado 
dos consumidores. Sua apresentação com material diferenciado também beneficia o varejo, pois evita o 
extravasamento do soro do produto nos pontos de venda. SAC: 0800 55 2035. Site: www.tirolez.com.brTir

ole
z
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inda estamos em outubro, mas as campanhas 
solidárias para arrecadar donativos para o Na-
tal já começaram. As entidades que promovem 

essas ações de caridade iniciam o seu trabalho cada vez 
mais cedo para garantir um número maior de doações 
e o trabalho de voluntários.

Foi com esse intuito que artistas e jornalistas parti-
ciparam no começo de setembro na capital paulista da 
gravação do vídeo institucional e da sessão fotográfica 
da campanha “Natal Permanente da LBV – Jesus, o Pão 
Nosso de cada dia!”. A iniciativa tem como objetivo ofe-
recer um Natal sem fome, digno e mais feliz, arrecadan-
do alimentos não perecíveis a serem entregues, no inte-
rior de cestas, a famílias atendidas pelos programas so-
cioeducacionais da Legião da Boa Vontade e as apoiadas 
por organizações parceiras da instituição. Cada cesta é 
composta de arroz, feijão, óleo, açúcar, leite em pó, ma-
carrão, farinha de mandioca e de trigo, fubá, goiabada, 
gelatina, massa para bolo, extrato de tomate e sal. 

Vestindo mais uma vez a camisa da solidariedade, a 
dupla sertaneja Rick e Renner ressaltou a iniciativa da 
Legião da Boa Vontade. “Para a gente, é motivo de muita 
satisfação. Quando temos a possibilidade de fazer algo 
solidário, a gente faz de pronto”, disse Rick. Renner con-
vidou as pessoas a colaborarem com a LBV sempre: “É 
uma organização muito séria”, registrou. Também mar-
caram presenças nas gravações o cantor e compositor 
Frank Aguiar; a modelo Babi Rossi; os jornalistas Ana 
Paula Padrão, Luciano Faccioli, Nadja Haddad e Lucima-
ra Parisi; os integrantes do grupo musical Katinguelê; 
o humorista Marquito; a eterna Garota de Ipanema e 

A

fazer o beM, faz beM
Faltam alguns meses para o Natal. Mas nun-
ca é cedo demais para colaborar com cam-
panhas e pensar em formas de fazer uma 
festa bonita para quem mais precisa.

entre outras personalidades, a ação solidária da lbV contou com o 
apoio dos jornalistas nadja haddad, luciano faccioli e ana Paula 
Padrão, além da modelo babi rossi.

LBV
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jornalista Helô Pinheiro; o cantor e compositor Pedro 
Paulo; o ator mirim Lucas Santos; e o cantor Wagninho.

Movida pelo ideal de Fraternidade que a sustenta, 
sentimento inspirado dos ensinamentos das palavras e 
atos de Jesus, a Legião da Boa Vontade trabalha, desde 
seus primórdios, para melhorar a qualidade de vida dos 
menos favorecidos. Já na década de 1950, iniciou uma 
campanha diária e ininterrupta contra a fome e a po-
breza, instituindo seu Natal Permanente. A partir daí, 
além do amparo imediato e da constante atuação nos 
campos da educação e da promoção social, que vêm 
mudando o destino de milhares de pessoas em todo o 
país, a LBV tem tradicionalmente mobilizado a popula-
ção a fim de proporcionar um Natal melhor às famílias 
em situação de pobreza.

Para colaborar com a ação, basta se dirigir a uma das 
unidades a LBV, ou entrar no site www.lbv.org e pro-
curar o Centro Comunitário de Assistência Social mais 
próximo de sua casa.

CartõEs dE nataL
Faltam alguns meses para o Natal, mas o GRAACC já 
sai na frente, lançando em primeira mão sua coleção 
de Cartões de Natal 2013. Os cartões tradicionais fo-
ram criados pelas crianças e adolescentes do GRAACC 
em oficinas ministradas na Brinquedoteca Terapêuti-
ca Senninha. Cada imagem produzida pelos pacientes 
busca traduzir o Espírito de Natal de forma lúdica e 
artística. Além dos dez modelos tradicionais, a seleção 
ainda conta com uma linha composta por um modelo 
de cartão luxo, com acabamento todo especial, e três 
modelos produzidos e doados pelos artistas Thiago Bo-
tana e Anderson Thives, com lindas estampas. Cartões 
personalizados, com logomarcas ou frases, também po-
dem ser encomendados.

Este ano, o GRAAC tem uma novidade: os brindes 
especiais, compostos por agendas, cadernos e calen-
dários com três diferentes opções de estampas, dispo-
níveis também para venda e customização. A marca 
de sua panificadora ou uma mensagem personalizada 

podem ser incluídas nas capas. A renda obtida com a 
ação de Natal do GRAAC é totalmente revertida à insti-
tuição e aplicada na manutenção de seu hospital.

Referência no tratamento do câncer infantojuve-
nil, principalmente em casos de alta complexidade, o 
GRAAC foi criado em 1991 com a missão de garantir a 
crianças e adolescentes com câncer todas as chances 
de cura, com qualidade de vida. Reconhecido por seus 
expressivos resultados, alcança índices de cerca de 70% 
de cura. Por ano, o hospital da entidade atende mais de 
3 mil crianças  e adolescentes, e realiza mais de 25 mil 
consultas, 1.500 cirurgias, 60 transplantes de medula e 
1.500 sessões de quimioterapia.

Para adquirir, entre contato pelo telefone (11) 5908-
9100 ou pelo e-mail graacc@graacc.org.br.

a renda dos cartões do GraaC é integralmente revertida para a 
manutenção do hospital da instituição. Que tal personalizá-los com 
uma frase ou logomarca da sua padaria?

GR
AA

C
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ntre 30 de outubro e 1º de novembro, Porto Alegre 
será a capital brasileira da panificação, da confei-
taria e do varejo independente. É que nesse perío-

do será realizada por lá a primeira edição da FIPAN SUL 
– Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo 
Independente de Alimentos da região Sul, que prome-
te atrair um grande número de visitantes profissionais 
para o Centro de Eventos da Federação das Indústrias 
do Rio Grande do Sul (FIERGS), no coração da capital 
gaúcha. Trata-se da primeira edição da feira fora de São 
Paulo, que tem promoção do SAMPAPÃO, patrocínio da 

Sul: a direção do SuceSSo
Evento pioneiro, a FIPAN SUL se prepara para surpreen-
der o mercado da região Sul do Brasil com um acervo 
invejável de inovações e possibilidades, para os opera-
dores locais dos mais diversos segmentos do setor de 
alimentação ampliarem, ainda mais, suas oportunidades 
de negócios.

Bunge e da Souza Cruz, e organização da Seven.
Mas por que a região Sul foi escolhida para a realiza-

ção desse evento? João Ricardo Neves, diretor da FIPAN e 
da Seven, responde: “A região foi escolhida tecnicamente 
por três razões. Em primeiro lugar, pela densidade de pa-
darias registradas nos estados do Paraná, Santa Catarina 
e Rio Grande do Sul – são mais de 14 mil empresas. Em 
segundo, porque há pouquíssimos eventos realizados 
com foco na área de panificação na região. E, finalmente, 
pela qualidade dos pavilhões de exposição disponíveis 
por lá. O pavilhão da FIERGS reúne condições técnicas 

e

Pavilhão da fierGS: mais de 
70 expositores de diversos 
setores e segmentos já têm 
lugar garantido em estandes 
na feira, que deve ocupar 
uma área total de 7.000 
metros quadrados. na foto 
abaixo, vista aérea do local.
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o pavilhão da fierGS 
reúne condições técnicas 
compatíveis às dos 
melhores espaços para 
feiras no brasil, e já sedia 
algumas importantes 
feiras setoriais.

compatíveis às dos melhores espaços para feiras no 
Brasil, e já sedia algumas importantes feiras setoriais”, 
enumera o executivo, que ainda diz que a proximidade 
com outros países da América do Sul nos quais o Brasil 
tem interesses comerciais – como Argentina e Uruguai –, 
obviamente, também pesou na decisão.

show dE inovaçõEs
Mesmo sendo um evento pioneiro, a FIPAN SUL promete 
grandes resultados. Mais de 70 expositores de diversos 
setores e segmentos – matérias-primas, insumos, pro-
dutos acabados, máquinas e equipamentos, serviços – 
já têm lugar garantido em estandes na feira, que deve 
ocupar uma área total de 7.000 metros quadrados. E o 
grande diferencial é que eles não serão distribuidores 
regionais apoiados pela indústria, mas, sim, a própria 
indústria, que vem, “em pessoa”, estimular os seus dis-
tribuidores para os três estados da região. 

“Mais de 50% dos expositores estarão levando para a 
feira inovações que não mostram na região Sul há mais de 
dez anos. Então, entendemos que a FIPAN SUL trará grande 
visibilidade para esses produtos e tecnologias, gerando ex-
celentes negócios para os expositores e se transformando, 
inclusive, numa grande catalisadora de projetos de refor-

ma e de modernização das padarias locais”, aposta Antero 
José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

Some-se a isso o fato de que o patrocínio da Bunge 
e da Souza Cruz, já é, por si, um grande fator de atração 
também. Esta última, aliás, está fazendo a distribuição 
de convites para uma base de nada menos do que 44.000 
clientes que tem nos estados do Sul do País. “Por tudo 
isso, acreditamos que vamos ter um movimento acima 
da média na feira”, afirma Antero.  E a expectativa de 
negócios não é diferente, até porque existe uma grande 
concentração de indústrias de panificação na região Sul, 
além do grande número de padarias. “Evidentemente, 
quando os negócios são balizados pela indústria, os nú-
meros acabam sendo ainda mais interessantes para os 
expositores”, acrescenta João Ricardo.

sistEma 3s
Contando com a experiência desenvolvida nos últimos 
anos em São Paulo, na FIPAN SUL, a organização da feira 
estará atuando em conjunto com importantes entidades 
regionais para promoção de um grande número de even-
tos paralelos, que também funcionarão como importan-
tes pontos de atração para os visitantes. O primeiro deles 
foi fechado ainda no ano passado, durante a realização 

f i P a n  s u l
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da feira Mexipan, na cidade do México: a Reunião Alter-
na da Confederação Interamericana da Indústria do Pão 
(CIPAN), que será realizada durante o evento, reunindo 
representantes de várias entidades e bases importantes 
das Américas, tais como México, Venezuela, Peru e Uru-
guai, entre outros.

Quem também terá presença marcante na FIPAN 
SUL é o Sistema 3S, formado pelo Senac, Senai e Sebrae. 
Depois do sucesso da iniciativa em julho, na FIPAN em 
São Paulo, o Senac vai montar uma Ilha Show na feira 
em Porto Alegre, na qual fará demonstrações de técnicas 
e produtos. Já o Senai-RS vai promover um ciclo de pa-
lestras, com uma grade super interessante de temas, ao 
longo dos três dias da mostra. E, no dia 30 de outubro, o 
Sebrae realizará seu seminário anual para as padarias en-
volvidas no Programa de Desenvolvimento Setorial do Rio 
Grande do Sul, um evento que deve reunir representantes 
de nada menos do que 400 estabelecimentos do estado.

Campanha dE divuLgação
De sua parte, o SAMPAPÃO – que está mobilizando a 
organização de várias caravanas para visitar o evento – 
também fez uma parceria com a APEX para realização de 
uma rodada de negócios para países latino-americanos e 
o desenvolvimento do Projeto Imagem. “Este consiste no 
envolvimento de jornalistas de grandes veículos de cada 

mudando para EvoLuir

O mercado e as padarias mudaram. Nos últimos três 
anos, esses estabelecimentos passaram de 9 milhões a 
12,6 milhões de refeições servidas todos os dias à po-
pulação brasileira, denotando a evolução de seu impor-
tante papel no food service. Isso, entre outras coisas, 
alterou também a dinâmica de utilização de máqui-
nas e equipamentos nessas casas, bem como a forma 
de a indústria vender para elas, uma vez que, cada vez 
mais, é importante oferecer a elas produtos adequados 
à transformação no próprio ponto de venda, do que na 
prateleira de um distribuidor ou de um atacadista.

Sintonizada com essa movimentação, o perfil da 
FIPAN também evoluiu e, hoje, além de representantes 
do setor de panificação e confeitaria, ela também vem 
recebendo um enorme – e cada vez maior – número de 
profissionais de restauração, entre eles, por exemplo, 
operadores de bufês e de restaurantes de todos os ti-
pos. E, a exemplo que acontece na FIPAN realizada em 
São Paulo, na FIPAN SUL esses visitantes poderão en-
contrar também muitos expositores especializados no 
atendimento desse segmento, e se surpreender com o 
imenso contingente de novidades e lançamentos que 
eles têm a oferecer.

país participante na FIPAN SUL em uma série de ativida-
des, a fim de que eles conheçam o modelo de padaria bra-
sileira. Num primeiro momento, esse grupo selecionado 
de profissionais de Imprensa virá para São Paulo, onde irá 
visitar diversas padarias e empresas que atuam no ramo 
e, na sequência, passar dois dias na feira em Porto Alegre, 
fazendo a cobertura do evento e conversando com os ex-
positores”, explica João Ricardo, da Seven.

Além de tudo isso, a FIPAN SUL também repetirá a 
experiência de parceria com a Associação Brasileira de 
Supermercados (ABRAS), por meio da promoção de um 
seminário envolvendo o setor de panificação, de super-
mercados e o Ministério Público, a fim de fornecer aos 
participantes da feira um rico cabedal de informações 
sobre a NR12, norma regulamentadora de segurança em 
máquinas e equipamentos, que ainda continua sendo 
uma preocupação do empresariado do setor.

Todas essas atividades estão recebendo ampla divul-
gação por meio de uma campanha publicitária envol-
vendo spots em rádio, busdoor e outdoor. Além disso, a 
FIPAN SUL contará com o apoio dos vários sindicatos e 
associações regionais de panificação e confeitaria, o que 
faz antever excelentes perspectivas para realização des-
se evento pioneiro no Rio Grande do Sul, que, pode ser o 
embrião, de novas e futuras FIPAN’s a serem realizadas 
em outras regiões do Brasil. 

f i P a n  s u l
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sucesso da FIPAN não se resume somente à grande 
quantidade de expositores mas também à soma 
de esforços para apresentar simultaneamente 

atrações que levem ao público o que há de novo e o que 
há de necessário para otimizar a produção adequando os 
estabelecimentos às exigências de consumidores e legais.

Atendendo a estas necessidades, durante a realização 
da feira, se realizam várias ações diferenciadas como o 
ESPAÇO SHOW, com performances de panificação e con-
feitaria, o SEMINÁRIO SINDIPAN / ABRAS / ABIEPAN, onde 
técnicos do Ministério Público discutem as normas NR12 
para equipamentos e o CICLO DE PALESTRAS FIESP, com 
palestras de universidades e instituições abordando te-
mas como marketing, crédito e atendimento e outros.

Neste ano, a Fipan apresentou  pela primeira vez a GA-
LERIA SEBRAE DE TENDÊNCIAS E INOVAÇÔES.

O objetivo desta ação é reunir em um mesmo espaço 
produtos ou serviços que muitas vezes são desconheci-
dos pelos profissionais mas representam soluções para a 
evolução dos estabelecimentos.

Ações similares ocorrem em importantes feiras inter-
nacionais, como a Europain e a NRA e, nesta última que é 
maior feira de equipamentos para restaurantes do mun-
do, o espaço de tendências se transformou numa área tão 
importante que nele é realizada a abertura oficial do feira, 

Sebrae-Sp apoia 
panificação pauliSta
Galeria Sebrae de Tendências e Inovações enriqueceu a visitação da FIPAN 2013.

além de ações como coquetéis, palestras e lançamentos 
promovidas por empresas expositoras.

Para implantar a galeria, a diretoria do Sampapão con-
tou com o patrocínio do Sebrae-SP, que através do supe-
rintende, Bruno Caetano, e do diretor técnico, Ivan Huss-
ni, mais uma vez apoiaram não só a panificação paulista 
mas a de todo o Brasil já que a visitação da feira é repre-
sentada por 1300 cidades de todos os estados brasileiros.

Graças ao patrocínio do Sebrae-SP, a GALERIA SEBRAE 
DE TENDÊNCIAS E INOVAÇÕES contou com a participa-
ção de empresas, todas convidadas, investindo apenas 
na sua comunicação mas sem ter de arcar com os custos 
de montagem do recinto especialmente preparado para 
o projeto.

As empresas participantes e suas inovações apresen-
tadas na Galeria foram as seguintes:

O

da esquerda para direita: 
Carlos Peregil (vice-presidente 
do SamPaPão); ivan hussni 
(diretor técnico do Sebrae-SP); 
antero José Pereira (presidente 
do SamPaPão); Vicente 
Candido (deputado federal) 
e alencar burti (presidente 
do conselho do Sebrae-SP), 
durante a abertura da  
fiPan 2013.

além do projeto 
ali, o Sebrae-SP 
promoveu outros 
produtos e serviços.

Fotos: Roberto Silva
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Adimix com uma mistura em pó para chantilly, Nuage, 
que pode ser preparado com leite ou água (sem lactose);

Arcolor que lançou uma linha nova linha de pães ve-
getais, Veggie, com 0% de açúcar, gordura,corantes, aro-
mas ou conservantes;

Barry-Callebaut, apresentando sua manteiga de cacau 
em pó, Mycryo, que permite temperar chocolate em am-
biente não climatizado e gotas de cacau forneáveis, Sicao;

Bralyx, com novos equipamentos, Drop Top 400/500, 
pingadora e dosadora de massas, que é complementado 
por uma fi nalizadora de bolos confeitados, Mini Fill;

Cimapi, com um lavatório e higienizadora móvel que 
adéqua qualquer estabelecimento às normas da Anvisa;

CSC, com uma fatiadora de afi ação remota que per-
mite o aproveitamento dos menores restos dos produtos, 
Bizerba SE12;

Ireks, matérias primas e receitas potencializando a 
data do ano Brasil-Alemanha, com produtos que permi-
tem inúmeras receitas típicas como as encontradas num 
Café Colonial;

JHM, com equipamentos de alta produtividade e pe-
quenas dimensões ótimos para padarias que pretendem 
num só passo selar, pesar, envasar e empacotar sua pro-
dução, Minipack MD-120;

MCI, com uma formadora e recheadora automática 
que permite produzir até mil unidades hora de 8g a 80g.

o público elogiou 
as inovações 

concentradas na 
Galeria Sebrae.

Prática, com um forno, Rototurbo, que combina mi-
cro-ondas e convenção, uma fritadeira que dispensa 
óleo, Ecofry e um fi nalizador de pratos em segundos, o 
Express Gourmet;

Pris Embalagens, com embalagens 100% produzidas 
no padrão de certifi cação ISEGA com parâmetros da Food 
and Drug Administration;

Topema, com uma processadora que transforma re-
síduos orgânicos em adubo e uma máquina de gelo que 
possibilita ao estabelecimento produzir seu gelo para re-
venda.

O Senac, como apoiador da GALERIA SEBRAE DE TEN-
DÊNCIAS E INOVAÇÔES, apresentou seu portfólio Dia-
mond, uma parceria que permite a especialização de 
profi ssionais sob a orientação de uma das mais famosas 
escolas do mundo, a Lenôtre.

Como patrocinador o 
Sebrae-SP contou ainda 

com um espaço para 
atendimento técnico.
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xercendo seu sexto mandado por São Paulo, o verea-
dor Toninho Paiva é um dos políticos mais próximos 
da panificação paulistana. E isso não só por sua as-

cendência portuguesa, como também por ser uma pessoa 
extremamente preocupada em encontrar soluções viáveis 
para todas as questões e problemas que lhe apresentam. 
Dono de uma invejável coleção de mais de 400 projetos e 
leis aprovadas em favor da cidade ao longo desse período, 
ele é um batalhador nato que faz jus ao respeito que por 
ele tem seu número cada vez maior de eleitores. “Faço isso 
porque me sinto na obrigação de trabalhar duro para re-
tribuir a confiança que todas essas pessoas depositam em 
mim”, sintetiza de maneira curta e objetiva.
Objetivamente também, nesta entrevista, o vereador To-
ninho Paiva fala de suas ideias para melhorar São Paulo 
e dos projetos que têm tramitando para aprovação em 
favor dos panificadores paulistanos. E dá o recado: “Pre-
ciso da ajuda do SAMPAPÃO e de seus associados para 
gerar novas conquistas. Estou sempre disposto a ouvir, 
para entender corretamente as necessidades da catego-
ria. Por isso, meu gabinete na Câmara Municipal e meu 
escritório estão sempre de portas abertas a todos vocês!”

ip&C: Vereador, como o senhor analisa o atual movimento de 
modernização das padarias paulistas?
Vereador Toninho Paiva: Julgo que é algo bastante posi-
tivo. Antigamente, bem lá atrás, as padarias eram 100% 
negócio de portugueses. Quando muito, um ou outro ita-
liano entrava no negócio. Hoje, você vê muitos brasilei-
ros no negócio também, principalmente os nordestinos, 
que tem um pendor natural para a gastronomia e são 
muito trabalhadores também. E há muitos descendentes 
daqueles primeiros imigrantes também tocando as pa-
darias, gente que estudou e aplica seus conhecimentos 
na modernização dos negócios, atendendo, inclusive à 
vocação industrial que a padaria tem, ou seja, que além 

de portaS abertaS 
para a panificação
Mesmo sendo dono de um imenso histórico de bom relacionamento com a panificação 
paulista, o vereador Toninho Paiva renova seu compromisso com a categoria.

e de fabricarem produtos próprios, também produzem 
para clientes no entorno, como pequenos mercados, 
restaurantes e hotéis. Infelizmente, porém, há também 
alguns panificadores que ainda parecem ter parado no 
tempo, e não investem em modernização e nem em trei-
namento de pessoal para proporcionar aos clientes coi-
sas básicas, como a fabricação de produtos dentro das 
boas práticas de manipulação e higiene. Temos, siste-
maticamente, nos preocupado em conscientizá-los para 
essa necessidade, e eles têm respondido bem a esses es-
tímulos. O mesmo, infelizmente, não tem ocorrido com 
o poder público, que muitas vezes se mostra inflexível 
na fiscalização e insensível às dificuldades que os panifi-
cadores têm para trabalhar, como tem ocorrido na atual 
gestão da Prefeitura de São Paulo.

ip&C: O senhor poderia dar um exemplo?
Ver. Toninho: Falta bom senso na análise de algumas 
questões, como, por exemplo, naquela que diz respeito à 
adaptação dos estabelecimentos às exigências da lei para 
que estes sejam frequentados por cadeirantes ou pessoas 
com mobilidade reduzida. É claro que a legislação é válida, 
não há dúvidas sobre isso. Mas, muitas vezes, principal-
mente nos imóveis antigos ou situados nas regiões mais 
centrais da cidade, é tecnicamente impossível ao proprie-
tário fazer todas as adaptações exigidas pela lei, por mais 
que ele queira fazer isso, como é o caso da instalação de 
banheiros especiais para essas pessoas e a ampliação da 
área para circulação interna no estabelecimento. Então, 
o panificador que já é naturalmente penalizado por não 
conseguir atender a esse tipo de consumidor em função 
das limitações de sua casa, recebe uma dupla penalização 
quando é multado pela fiscalização. Temos feito muitos 
apelos às autoridades, no sentido de que analisem me-
lhor, caso a caso, e com muito bom senso a ocorrência 
desse problema nas padarias.
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ip&C: Ao longo de seus mandatos, sua atuação em prol dos 
panificadores tem sido bastante intensa, o que já lhe rendeu o 
título de o “Vereador da Panificação”. Um exemplo disso, são os 
logradouros que, por iniciativa sua, foram batizados com os no-
mes de alguns expoentes da panificação paulista, como é o caso 
das passarelas que homenageiam o ex-presidente do Sindipan-
-SP, Frederico Maia, e o empresário Osvaldo Guedes de Oliveira, 
esta última, recentemente inaugurada. O senhor poderia citar 
algumas outras contribuições que realizou nesse sentido?
Ver. Toninho: Realmente, tenho um carinho muito es-
pecial pelos panificadores paulistanos, e esse título me 
honra e enobrece muito. Por essa razão, também, sempre 
me esforço para homenageá-los e criar fórmulas para 
melhorar o exercício de sua atividade e enaltecer a cate-
goria. Por isso, exemplos, felizmente não faltam, como é 
o caso da recente inclusão da FIPAN, a feira promovida 
pela SAMPAPÃO, no Calendário Oficial de Eventos de São 
Paulo, o que vem para facilitar muito a divulgação da 
mostra e beneficiar o turismo de negócios da cidade. Ou-
tro, bastante recente, é a aprovação da Lei Nº 15.818, de 
17 de junho de 2013, que criou a “Quinzena de Esclareci-
mento à População sobre a Panificação”, a ser comemo-
rada anualmente no mês de outubro. Trata-se de uma 
iniciativa a ser realizada pelas entidades representativas 
dos profissionais do segmento, como o SAMPAPÃO, para 
informar e orientar os paulistanos sobre a importância 
da aquisição de produtos de panificação de procedência 
formal, observando as normas de higiene para mani-
pulação de alimentos em seu processo de fabricação. O 
objetivo dela é combater a produção e comercialização 

irregular de pães e derivados e alertar a população para 
o risco desses produtos elaborados de maneira inade-
quada para a Saúde Pública, a fim de dar um golpe na 
informalidade e proteger a saúde e o bem-estar dos con-
sumidores, em prol do resgate da defesa da cidadania e 
do desenvolvimento econômico da cidade de São Paulo.

ip&C: Atualmente o senhor está trabalhando em algum proje-
to nesse sentido?
Ver. Toninho: Sim. Em 1998, fui autor do projeto – que 
depois virou lei, e até hoje facilita a vida dos paulista-
nos – que permite aos cidadãos estacionarem seus car-
ros por 15 minutos, com o pisca-alerta ligado, em vagas 
diante das farmácias, para realizarem suas compras. 
Agora, estou tramitando um projeto para fazer a mesma 
coisa com as padarias. Ele já passou pela Comissão de 
Justiça da Câmara – que é o crivo mais rigoroso e a parte 
mais difícil do processo –, está caminhando muito bem 
e deve ser aprovado ainda neste ano de 2013. 

ip&C: Para terminar, panificadores de todos os bairros de São 
Paulo podem contar com o senhor para encaminhar pedidos 
de ajuda?
Ver. Toninho: É claro! Meu gabinete e meu escritório estão 
de portas abertas para todos os panificadores de São Pau-
lo. Para mim, é muito importante ouvir o que vocês têm 
a dizer, conhecer suas reivindicações e saber de suas ne-
cessidades. Também preciso da ajuda do SAMPAPÃO e de 
seus associados para gerar novas conquistas. Assim, estou 
à disposição, e será um imenso prazer poder atendê-los.

toninho Paiva, 
o “Vereador da 
Panificação”: esse título 
me honra e enobrece 
muito, porque 
tenho muito carinho 
pelos panificadores 
paulistanos.
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onda no momento nos bares e happy hours res-
ponde pelo nome de “mixologia”. Todo mundo 
fala nela como de uma grande novidade. Mas, na 

verdade o conceito surgiu bem lá atrás, em 1860, quando 
foram feitos os primeiros estudos para mostrar como as 
bebidas eram misturadas e o qual era o resultado disso. 

“Costumo dizer que a coquetelaria é a base, o ‘ensino 
médio’ e a mixologia é a ‘graduação universitária’ para 
se fazer essas misturas. E já há, também, a ‘pós gradua-
ção’, como é caso da mixologia molecular”, explica Mar-
co de La Roche, consultor, profissional do mercado de 
bebidas e um dos maiores especialistas sobre o assunto 

tudo Junto e MiSturado
A mixologia avança a passos largos como tendência para melhorar o sabor, a textura e a 
comercialização de bebidas e drinks. E se você oferece serviço de bar em sua padaria, tem 
que ficar ligado nessa onda.

A no Brasil. (NE: Veja o quadro sobre mixologia molecular na 
Pág. 30) Ainda segundo ele, hoje, a mixologia moderna 
investiga mais a fundo porque as receitas foram criadas, 
que tipo de ingredientes são utilizados e como podemos 
aproveitar melhor cada cenário, seja um método de pre-
paro, um copo, o ambiente onde a bebida vai ser servida 
ou os próprios produtos que entram na formulação. 

A rigor, mixologia é o estudo histórico, técnico e cien-
tífico da combinação de ingredientes aplicados à coque-
telaria. Em outras palavras, é a arte de misturar bebidas 
e formular coquetéis respeitando o limite de equilíbrio 
dos componentes. E, o que é bastante interessante, é que 

t e n d ê n c i a s

em busca da 
oferta de novas 
possibilidades 
em sabores e 
apresentações, 
a indústria vem 
se esforçando 
de maneira 
significativa nos 
últimos tempos 
para ampliar a 
experiência da 
mixologia.
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essa arte não se restringe exclusivamente às bebidas al-
coólicas como muita gente pensa: ela se aplica à har-
monização de sucos, chás gelados, bebidas com café e 
muito mais, sempre com o objetivo de investigar e, com 
criatividade, produzir resultados sempre melhores da-
queles conseguidos anteriormente.

Assim, o conceito de degustar um drinque, de expe-
rimentar novas sensações e de não beber por beber é 
o legado dos mixólogos, como são chamados os profis-
sionais que pesquisam novas técnicas e encontram na 
combinação de ingredientes as chaves para fazer histó-
ria na arte da coquetelaria.

puro ou misturado
Em busca da oferta de novas possibilidades em sabo-
res e apresentações, a indústria vem se esforçando de 
maneira significativa nos últimos tempos para am-

pliar a experiência da mixologia. 
A Campari do Brasil, por exemplo, 
acaba de lançar no País o Bourbon 
whiskey Wild Turkey, considera-
do um dos melhores whiskeys do 
tipo bourbon do mundo. Original 
da região de Kentucky, nos Esta-
dos 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 produzi-
da nos Estados Unidos. 

O responsável pela criação da 
novidade que está chegando ao Bra-
sil é o americano Eddie Russell, fi-
lho do mestre da destilaria do Wild 
Turkey, Jimmy Russell. “A ideia foi 
criar uma bebida que atendesse às 
necessidades dos apreciadores de 
whiskey e que estão em busca de 

experimentar o bourbon puro, mas também misturado 
a receitas de drinks e coquetéis que conservem o sabor 
original da bebida”, afirma Eddie. E é assim que o Wild 
Turkey se define: uma bebida que pode ser apreciada 
pura ou misturada, para pessoas que apreciam um legí-
timo whiskey.

invEntE a sua rECEita
Outra bebida também distribuída pela mesma Campari 
do Brasil que está apostando na sua releitura para ade-
quar-se à nova onda da mixologia é o licor Cointreau, 
produzido a partir da destilação de cascas de laranja 
doces e azedas, misturadas com álcool natural, açúcar 
e água, todos selecionados por sua absoluta pureza e 
neutralidade de sabor. E a aposta é alta, tanto que a mar-
ca trouxe ao Brasil ninguém menos do que Alfred Coin-
treau, representante da sexta geração da família, para 

t e n d ê n c i a s

as empresas e os mixólogos se mexem: em sentido horário, eddie russel (Wild turkey), alfred 
Cointreau (Cointreau), maracuJack (Jack daniel’s) e Steve luttman (leblon).

W
ild

 Tu
rke

y /
 M

ar
cu

s F
red

ian
i /

 Ja
ck

 Da
nie

l’s 
/ S

am
ue

l C
ha

ve
s



29Out/Nov 2013  :::  IP&C 790  :::

divulgar uma linha de drinks com a bebida, o Cointreau-
Fizz, recém-lançado em Paris e que já é um sucesso en-
tre os parisienses. “Sempre buscamos trazer aos nossos 
consumidores as novidades e tendências que correm o 
mundo. CointreauFizz é um drink versátil, refrescante e 
tem sido nomeado como chique e elegante na Europa”, 
comenta, por sua vez, Julka Villa, diretora de Marketing 
da Campari do Brasil.

Elaborado com uma parte de Cointreau, suco de meio 
limão e duas partes de água com gás, o CointreauFizz 
pode ser tomado puro ou, como muitos bartenders estão 
fazendo, utilizando-o como base para a preparação de 
novos drinks com a pegada refrescante fizz. “Já há varia-
ções com laranja, framboesa, pepino, tomate, morango 
e hortelã, maracujá e pimenta, entre muitas outras. Re-
centemente estive na Grécia para minha lua-de-mel e 
descobri que ele combina muito bem com figo, fruta que 
é abundante por lá. Assim, criei o CointreauFizz Figo”, 
revela Alfred, enfatizando que as possibilidades mixo-
lógicas com a bebida são virtualmente infinitas. “E se 
algum panificador de São Paulo tiver uma ótima receita 
com Cointreau, será uma grande satisfação recebê-la. 
Pode mandar para gente”, acrescenta o sorridente jovem 
de 26 anos. 

açaí quE Combina
Misturar para produzir sabores inusitados é também a 
proposta do mais recente lançamento da Maison Leblon, 
o Cedilla, licor feito com açaí orgânico da Amazônia, que 
começou a ser comercializado no Brasil no mês de setem-
bro. A destilaria mineira Maison Leblon, também produ-
tora da Cachaça Leblon e Signature Merlet, até o momen-
to comercializava o produto apenas nos Estados Unidos e 
agora em 2013 optou por investir no mercado brasileiro, 
confirmando o compromisso da Leblon em oferecer pro-
dutos 100% brasileiros com qualidade internacional. Com 
25% de álcool, a nova bebida agrada os paladares mais 
exigentes e foi recentemente reconhecida pela sua ex-
celente qualidade na categoria “licor de frutas” na “San 
Francisco World Spirit Competition 2013” evento mun-

dialmente respeitado, com a medalha Double Gold, o que 
significa que foi avaliada com 100 pontos sobre 100 pelos 
especialistas mais reconhecidos do mundo.

“Estamos confiantes com o lançamento do licor Ce-
dilla no Brasil, uma vez que é o país que fornece a ma-
téria-prima desta bebida e onde o consumo do açaí está 
cada vez mais disseminado entre as pessoas que valo-
rizam a saúde, a energia da vida e também os produtos 
com qualidade. É um produto que pode ser bebido puro 
gelado, ou, ainda, harmonizado como ingrediente es-
pecial em muitos tipos de misturas, como aquelas com 
champagne, Negroni ou mesmo com a Cachaça Leblon, 
produzindo experiências mixológicas e sensoriais incrí-
veis”, afirma Steve Luttman, CEO da Maison Leblon. E ele 
acrescenta: “Sei que hoje, no Brasil, muita gente escolhe 
as padarias para fazer o seu happy hour, uma vez que 
elas estão cada vez mais sofisticadas e têm excelentes 
profissionais trabalhando como barmen em sua parte de 
bar. Por isso, tanto o Cedilla quanto a Cachaça Leblon 
têm tudo a ver com padarias, porque quem as freqüenta, 
gosta de coisas diferenciadas”, sublinha.

mr. JaCk on thE road
Já a Drink Route, roteiro de bares com drinks feitos com 
o tennessee whiskey Jack Daniel’s, é a principal ação da 

t e n d ê n c i a s

as possibilidades da mixologia moderna são virtualmente infinitas.

StockFree
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segunda edição da Jack Time, plataforma desenvolvida 
pela Brown-Forman, dona da marca, para promover a 
mixologia e as combinações Jack & Cola, Jack & Citrus 
e MaracuJack. A ação, que começou em julho vai até 
janeiro de 2014 vem em estabelecimentos de São Pau-
lo, capital e interior, e grandes capitais. Cada um deles 
está oferecendo releituras dos drinks feitos com Jack 
Daniel’s e também apresentar novas versões de mixo-
logia com o produto.

O investimento em mixologia faz parte da estratégia 
da companhia de bebidas para rejuvenescer a marca – 
que terá uma nova garrafa a partir do ano que vem – e 
atingir um novo público para o produto: consumidores 
mais jovens e mulheres. Além da Drink Route, Jack Time 
conta com duas promoções e quizzes que renderão prê-
mios na hora para o público nos bares e para um grupo 

JÁ “ComEu” sEu drY martini hoJE?
De uns anos para cá, o ato de servir drinks tem passado 
por mudanças signifi cativas, e bartenders do mundo todo 
estão empenhados em difundir estes conceitos a todos os 
admiradores desta arte. Uma das tendências mundiais é a 
mixologia molecular, que cresce dia a dia se espelhando na 
gastronomia molecular e no conceito de desenvolver experi-
ências mudando os estados moleculares dos ingredientes, a 
chamada teoria da desconstrução.

Dessa forma, atualmente, a mixologia molecular tra-
balha principalmente com as propriedades físicas de uma 
bebida. Esse conceito promove uma experiência sensorial 
única para todos os consumidores, pois possibilita comer 
um Dry Martíni em forma de gelatina em vez de em vez de 
bebê-lo, ou degustar um Bellini com pérolas feitas com néc-
tar de pêssego que explodem na boca, ou, ainda, provar uma 
Caipirinha ou um Bloody Mary na forma de espuma ou pó. 
Essa é uma prática que tem vindo a atrair milhares de apre-
ciadores, sendo por isso objeto de estudo para muitos mixo-
logistas em todo o mundo. Para tanto, a mixologia molecular 
utiliza técnicas como esferifi cação, emulsifi cação, gelifi cação 

especial no aplicativo para celulares WhatsApp. A ação 
de perguntas e respostas pretende gerar engajamento e 
dar a oportunidade para os clientes que comprarem um 
Jack Drink ou uma garrafa da bebida de voltarem para 
casa com camisetas, copos e mochilas.

e necessitam de ativos químicos como nitrogênio líqui-
do, alginato, lecitina e gomas.

O equipamento utilizado na mixologia molecular 
pode ser muito variado e pode implicar desde um sim-
ples maçarico até um item mais especializado como a 
sous-vide que, em francês, quer dizer “sob vácuo” e re-
fere-se a um método de cozinhar em sacolas plásticas 
seladas a vácuo em baixas temperaturas durante muito 
tempo. Essas infusões permitem combinações inespera-
das de sabores nos coquetéis, incluindo os aromas de 
substâncias não comestíveis, como o tabaco, perfumes 
e até artigos de couro. É de realçar que os mixologistas 
também utilizam um evaporador rotativo para a prepa-
ração de destilados e extratos.

t e n d ê n c i a s

agora, “comer” um drink também é possível.

StockFree
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fórmula do sucesso de um negócio de padaria 
é conhecida por todos os panificadores: acordar 
cedo, trabalhar duro, ter um olho sempre atento 

às movimentações do mercado e, claro, manter o esta-
belecimento sempre atualizado, em todos os sentidos. 
Mas, quando essa receita precisa ser multiplicada por 23, 
a coisa toda fica bem mais complexa. Ou não, caso quem 
esteja por trás do negócio seja um administrador nato, e 
tenha muita experiência mesmo no ramo. E, se essa pes-
soa tiver uma família grande e unida para lhe dar todo o 
suporte necessário, aí, o quadro está perfeito. Esse é, obje-
tivamente, o caso de Nivaldo da Silva Pires, que junto com 
seus irmãos divide o comando de 23 padarias localizadas 
em São Paulo. 

Para entender melhor como essa equação quase im-
provável funciona – e muito bem, diga-se de passagem –, 
vale a pena fazer um rápido flash back que nos transporta 
à pequena cidade de Ibicoara, na Chapada Diamantina, 
na Bahia, local de nascimento de Nivaldo, de onde saiu 

coM a padaria no Sangue
A Família Silva Pires administra, hoje, nada menos do que 23 padarias. E esse número, 
com certeza, só tende a aumentar.

A

P e r f i l  d o  e M P r e e n d e d o r

ainda menino junto com o pai e a mãe para estabelecer-
-se em Maringá, no norte do Paraná, cidade em que nas-
ceram seus seis irmãos, cinco homens e uma mulher. 
Depois de um “bate-e-volta” rápido à sua terra natal, em 
1980, Nivaldo voltou para Maringá para trabalhar por seis 
anos numa fábrica de refrigerantes, até se sentir prepara-
do para enfrentar a grande metrópole, São Paulo. 

Chegando aqui, teve diversos empregos, até ingressar, 
em 1990, como balconista na padaria Lar do Jaçanã, en-
tão de propriedade dos sócios Carlos e Adolfo. Dedicado 
e sempre atento às oportunidades, três meses depois já 
estava gerenciando a casa e, cerca de um ano depois, for-
mou uma sociedade com seus dois ex-patrões na Panifi-
cadora Aguiar, da Av. Guapira, no Tucuruvi. “Em 1992, me 
casei, e levei minha mulher e todos os meus irmãos, me-
nos minha irmã, para trabalhar comigo. No ano seguinte, 
o Seu Carlos e o Seu Adolfo desfizeram a sociedade, e eu 
resolvi ficar com o Seu Carlos, com quem tenho negócios 
e sociedades até hoje”, conta Nivaldo.

rainha de taipas, o mais 
recente empreendimento 
da família de nivaldo 
(dir.) e milton (esq.), 
que fizeram questão de 
aparecer na foto com 
o fiel mestre-de-obras 
francisco (centro).

Cláudio Lira
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P e r f i l  d o  e M P r e e n d e d o r

pLanEJamEnto E organização
E, de lá para cá, ele não parou de adquirir novos estabe-
lecimentos. Hoje, ele e seus irmãos são sócios de nada 
menos do que 23 padarias, provavelmente, um recorde. 
Entre elas, a Galante, a Massa Pura, a Nova Jardim Bra-
sil e a Gauchita. Embora não as tenha ainda formatadas 
sob a estrutura de um grupo,  Nivaldo trabalha na gestão 
de todas elas, enquanto seu irmão Milton é responsável 
pela parte financeiras dos estabelecimentos, e seus ou-
tros quatro irmãos vão se revezando a cada seis meses 
na Gerência de cada padaria, o que, segundo ele, é muito 
positivo, uma vez que esse sistema de “rodízio” evita a ro-
tina e garante um aprendizado constante. Outro ponto in-
teressante, é que vários de seus sócios nas padarias, hoje, 
já trabalharam com ele como balconistas e funcionários 
de diversas áreas no passado.

Este, aliás, é um dos segredos que Nivaldo descobriu 
para garantir a boa administração dos negócios da família 
Silva Pires: dar sempre oportunidade para quem trabalha 
duro. Mas, naturalmente, realizar um bom planejamento 
e ter uma organização impecável abrangendo todo e cada 
pequeno detalhe na operação dos negócios de todos os 
estabelecimentos também é fundamental. “As compras, 
por exemplo, são feitas individualmente para cada pada-
ria, mas sempre conseguimos bons preços, porque 80% 
delas são feitas com os mesmos fornecedores”, explica 
Nivaldo. Enquanto os treinamentos constantes e a boa re-
lação com os funcionários garantem a qualidade dos ser-
viços e o atendimento impecável aos clientes, para ele, a 
higiene e limpeza dos estabelecimentos – além da quali-
dade dos produtos – têm que ser sempre superlativas nas 
casas. “Afinal, não adianta vestir um terno com a roupa 
suja”, ensina, sabiamente.

mEnina dos oLhos
Entre todas as 23 padarias da família, a atual “menina dos 
olhos” de Nivaldo é mais recentemente inaugurada, a Rai-
nha de Taipas, localizada na Av. Elísio Teixeira Leite, 6.169, 
no Jaraguá. Nivaldo não conhecia o bairro, e ficou curio-
so quando, tomando um café com um amigo panificador 

da região, o Sr. Alfredo, da Panificadora Mercúrio, este lhe 
falou sobre uma padaria com 25 anos de história, que es-
tava à venda nas redondezas. “Quando a visitei com meu 
irmão Edmilson, percebi que o lugar precisava de uma 
boa reforma. Chamei o meu mestre-de-obras, o Francisco, 
que me acompanha desde o meu início no ramo da pani-
ficação, fizemos uma avaliação e, em família, resolvemos 
pela compra do da padaria”, conta.

Era comecinho de 2012, quando, com a padaria fun-
cionando, a reforma começou pelos fundos do imóvel. E, 
progressivamente, ao longo de sete meses, ela foi evoluin-
do, com a ampliação das instalações, reedificação total da 
parte de produção, com salas separadas para a fabrica-
ção das mais variadas especialidades (só para a do pão, 
a Rainha de Taipas desfaz dez sacos de farinha de trigo 
por dia), construção de uma câmara fria para os dejetos, 
aquisição novos equipamentos, até chegar à área de ven-
das, que ganhou diversas novas ilhas de comercialização 
e uma grande área para o food service. Já o número de 
funcionários, que era de 23 quando Nivaldo assumiu a 
casa, saltou para 50 sob sua nova direção.

“Nosso público é bem fidelizado, mas bastante exigen-
te. A maior parte são moradores, que vêm até aqui para 
comprar pães, doces e artigos de conveniência, tomar 
café da manhã, usufruir de nosso self-service de almo-
ço, comer lanches de nossa copa e pizzas à noite, além 
de curtir nossos festivais, como de sopas, no inverno. A 
casa acabou se transformando num ponto de encontro 
do bairro, e isso é muito bom, porque, das 6h00 às 23h00, 
que é o período em que a casa está aberta, o movimento 
é sempre alto e constante”, comemora Nivaldo, acrescen-
tando que foi uma felicidade a Rainha de Taipas ter entra-
do para a sua “família” de padarias.

Mas, ao que tudo indica, Nivaldo e seus irmãos não 
vão parar nas 23 padarias. Já em 2014, eles pretendem ex-
pandir esse número para 26, com a compra e reforma de 
três novos estabelecimentos. “O negócio de padaria, defi-
nitivamente, está no nosso sangue. Por isso, nosso lema 
é sempre ‘quanto mais, melhor’”, finaliza o empresário, 
com um grande sorriso.
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Parece que foi ontem, mas o Natal e o Ano Novo estão chegando novamente. Nada melhor 
do que renovar e turbinar o cardápio de sua padaria com novas receitas. Sempre ligado, o 
IDPC criou estas sugestões para surpreender os clientes e vender mais durante as festas de 
final de ano. Confira!

eM ritMo de feSta!

Rendimento: 15 UNIDADES 
COM 30G CADA. 

cronut

PRocesso de FabRicação:  
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes secos, inclusive o fermento em 
1ª velocidade.
3. Acrescentar os ovos, a margarina e a água, passar para 2ª 
velocidade e bater por aproximadamente 15 minutos.
4. Abrir a massa com o auxílio de um rolo e proceder o processo de 
folhagem com 4 dobras de 3.
5. Abrir a massa com 1cm de espessura e cortar com cortador 
redondo de 10 cm de diâmetro 

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

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 206kcal = 865kJ 10%
Carboidratos 23.9g 8%
Proteínas 3.8g 5%
Gorduras Totais 14.1g 26%
Gorduras Saturadas 3.5g 16%

Gorduras Trans 2.6g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 7.7g 31%
Sódio 383mg 16%

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

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

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Farinha 100 1.000
Açúcar 20 200
Sal 1 10
Ovos 15 150
Margarina 10 100
Fermento Biológico Seco 0,5 5
Água 40 400
Margarina para Folhar 50 500

6. Deixar os círculos descansarem por 15 minutos e, com um 
cortador de 4cm de diâmetro, fazer um corte no centro da massa
7. Fritar por aproximadamente 4 minutos em óleo a 160ºC.
8. Rechear e polvilhar açúcar de confeiteiro.
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g o u r M e t / i d P c

PRocesso de FabRicação:  
esponja 
1. Pesar todos os ingredientes da esponja.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 1 minuto na 1ª velocidade.
4. Acrescentar a água aos poucos e bater por 8 a 10 minutos na 
1ª velocidade.
5. Deixar descansar até dobrar de volume, por 
aproximadamente 60 minutos.
6. Essa massa pode ser misturada também manualmente 
dentro de uma caixa plástica coberta com plástico.

Reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar todos os ingredientes na masseira junto com a 
esponja, com exceção das frutas.
3. Misturar por aproximadamente 15 minutos na 1ª velocidade.
4. Misturar por aproximadamente 12 minutos na 2ª velocidade.

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

informação nutricional (Porção com 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 274kcal = 1.151kJ 14%
Carboidratos 44.2g 15%
Proteínas 7.6g 10%
Gorduras Totais 7.6g 14%
Gorduras Saturadas 2.1g 10%
Gorduras Trans 1.1g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1.9g 8%
Sódio 183mg 8%

Rendimento: 6 UNIDADES COM 
500G CADA.

panetone 
integral coM 
banana paSSa

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

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

esPonja:

Farinha de Trigo 30 300
Farinha Integral 10 100
Fermento Natural 20 200
Fermento Fresco 3 30
Água 45 450

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

ReFoRço:

Farinha de Trigo 50 500
Farinha Integral 10 100
Açúcar 23 230
Leite em Pó 5 50
Gemas 23 230
Glucose 3 30
Sal 1 10
Melhorador 1,2 12
Lecitina de Soja 2,6 26
Rum 5 50
Margarina de Uso Geral 20 200
Emulsificante 7,5 75
Banana Passa 55 550
Uva Passa 20 200
Essência de Banana 2 20
Água 13 130

5. Adicionar as frutas, misturando na 1ª velocidade.
6. Deixar descansar por aproximadamente 60 minutos, coberta com 
plástico.
7. Dividir a massa em partes com 550g cada.
8. Bolear.
9. Deixar descansar por aproximadamente 30 minutos.
10. Bolear novamente e colocar em formas próprias para panetone.
11. Fermentar em estufa por aproximadamente 3 horas e meia, em 
temperatura de aproximadamente 24ºC.
12. Depois do crescimento, quando o centro estiver a um dedo da borda 
da forma, cortar em cruz.
13. Assar no forno turbo a 160ºC, por aproximadamente 35 minutos, ou 
no forno lastro 180ºC, sem vapor, por aproximadamente 35 minutos.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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g o u r M e t / i d P c

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

Rendimento: 6 PORÇÕES 
COM 105G CADA.

freazie de 
fraMboeSa

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

esPonja:

Farinha de Trigo 100 125
Manteiga sem Sal 75 94
Açúcar Refinado 70 87,5
Sal 2 2,5
Gemas 30 37,5
Fermento Químico 3,6 4,5
Total 280,6% 351g

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

cReme mousseline:

Leite Integral 100 200
Gemas 12 24
Açúcar Refinado 40 80
Amido de Milho 12 24
Manteiga sem Sal 40 80
Essência de Baunilha q.b q.b

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

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 271kcal = 1.138kJ 14%
Carboidratos 30.5g 10%
Proteínas 2.9g 4%
Gorduras Totais 15.7g 29%
Gorduras Saturadas 9.3g 42%

Gorduras Trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 0.5g 2%
Sódio 56mg 7%

PRocesso de FabRicação:  
massa 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar com batedor raquete a manteiga, o sal e o açúcar.
3. Adicionar as gemas.
4. Acrescentar aos poucos a farinha e o fermento peneirados.
5. Deixar descansar em geladeira por 2 horas.
6. Abrir a massa com espessura de 6mm e cortar com aro.
7. Assar em papel manteiga (com aro) em forno a 180ºC por 
aproximadamente 30 minutos.

Recheio
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Dissolver o amido em um pouco de água e reservar.
3. Levar ao fogo o restante do leite, o açúcar, a essência de 
baunilha e as gemas.
4. Ao ferver, juntar o amido dissolvido.
5. Retirar do fogo e juntar metade da manteiga.
6. Gelar.
7. Levar à batedeira o creme e o restante da manteiga em 
temperatura ambiente.

8. Bater com raquete até ficar liso e homogêneo.
9. Adicionar a framboesa misturar e reservar.

coullis
1. Pesar os dois ingredientes da receita.
2. Bater no liquidificador.
3. Levar ao fogo para reduzir.

montagem
Colocar a massa sobre um aro, rechear e levar para gelar por 
aproximadamente 1 hora. Retirar da geladeira, cobrir com o 
Coullis e decorar com arabescos. 

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Recheio:

Creme Mousseline 100 200
Polpa de Framboesa 25 50

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

cobeRtuRa coullis:

Framboesa 100 50
Açúcar 25 12,5

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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PRocesso de FabRicação: 
1. Pesar todos os ingredientes da massa.
2. Misturar todos os ingredientes secos.
3. Adicionar a água aos poucos até dar o ponto, mexendo sempre.
4. Abrir a massa com o rolo, colocar sobre as forminhas, 
acrescentar o recheio.
5. Para o recheio, levar ao fogo o creme de leite e o queijo até obter 
um creme homogêneo.
6. Dispor o peito de peru e os brócolis no interior da quiche e 
completar com o creme.
7. Polvilhar o queijo parmesão e tampar com outra camada de 
massa.
8. Pincelar gema e fornear a 180ºC no forno lastro por 
aproximadamente 35 minutos.

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

informação nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 376kcal = 1.579kJ 19%
Carboidratos 34.1g 11%
Proteínas 6.7g 9%
Gorduras Totais 23.6g 43%
Gorduras Saturadas 6.6g 30%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1.4g 6%
Sódio 399mg 17%

Rendimento: 10 UNIDADES 
COM 110G CADA

Quiche de 
brócoliS

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

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa:

Farinha de Trigo 100 300
Banha 20 60
Gordura Hidrogenada 30 90
Leite em Pó 5 15
Água 40 120
Açúcar Refinado 2 6
Sal 2 6

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Recheio:

Creme de Leite 100 220
Queijo Prato 40 90
Brócolis 90 200
Peito de Peru em Cubos 90 200
Percentual baseado em 
farinha de trigo Peso total: 300g

PRodução das Receitas do idPc – equipe técnica do idpc: celina 
nakashima – coordenadora técnica; Monise Baamonde – nutricionista; 
ricardo aranda, José de oliveira e Humberto cruz – técnicos.  
fotos: cláudio lira.
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Frutas sECas (damasCo, amEiXa E uvas 
passas)
O damasco é rico em vitamina A e é uma fruta pouco 
calórica. Sua ingestão é ótima para combater o enve-
lhecimento celular. Por isso, quem quer ficar com a pele 

aS delíciaS do natal 
e ano novo
Mais um ano se passou e Natal e Ano Novo estão aí. Essa época é muito importante em 
nossas vidas, porque é nela que, geralmente, reunimos a família e os amigos queridos para 
agradecermos por mais um período de conquistas, aprendizados e crescimento profissio-
nal. Mas, esta é também uma época repleta de alimentos deliciosos e que, se consumidos 
sem exageros, nos fornecem alguns benefícios. Vamos conferir?!

bonita no Natal e Ano Novo deve comer essa fruta. Já as 
ameixas, muito utilizadas na decoração de pratos, são 
ricas em sorbitol, que ajuda no funcionamento dos in-
testinos. Já as uvas passas – muito utilizadas nos pane-
tones e nas farofas – são ricas em potássio e ferro.

frutas secas: ricas 
em vitaminas 
e minerais, sua 
ingestão é ótima 
para combater o 
envelhecimento 
celular.

por Celina nakashima e monise baamonde*

Sto
ck

Fre
e
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*CELina nakashima e monisE baamondE são, respectivamente, 
engenheira de alimentos/coordenadora técnica e nutricionista do IDPC.

CErEJas
As cerejas, frutas da época do Natal e do Ano Novo, en-
feitam as mesas e podem ser utilizadas em saladas e so-
bremesas. Os cientistas compararam o efeito das anto-
cianinas (pigmentos que dão a cor vermelha às cerejas) 
presentes no fruto, com a ação de anti-inflamatórios à 
base de indometacina, que aliviam as dores musculares. 
Tanto as antocianinas das cerejas quanto o anti-infla-
matório têm o mesmo efeito no alívio das dores.

sEmEntEs oLEaginosas (nozEs, Castanhas E 
amÊndoas)
São sementes ricas em gorduras boas que ajudam na 
saúde cardiovascular, oferecem mais saciedade por 
serem fontes de gorduras e, ainda, são ricas em an-
tioxidantes como selênio (eficiente no combate do en-
velhecimento celular) e zinco (que fortalece o sistema 
imunológico). Mas cuidado com as quantidades, pois 
são calóricas!

ChEstEr, pEru E pEiXEs
São carnes magras com baixo teor de gorduras e co-
lesterol, o que facilita a sua digestão. São ricas em 
proteínas que ajudam na regeneração de tecidos e em 
vitaminas do complexo B (que contribui para a saúde 
do sistema nervoso), fósforo, ferro e, dependendo do 
tipo de peixe (como, por exemplo, a sardinha e o sal-
mão) são fonte de ômega-3, um antioxidante impor-
tante para combater os excessos de radicais livres no 
organismo. Assim, como no Natal e Ano Novo costu-
mamos abusar das bebidas alcoólicas – que, em exces-
so, produzem radicais livres –, consumir peixes ricos 
em ômega-3 tem tudo a ver!

LEntiLhas
Para os supersticiosos, a lentilha não pode faltar no dia 
31 de dezembro, pois se acredita que o seu consumo 
nesse dia atrai a riqueza. Mas a lentilha também tem 
seus benefícios nutricionais, pois é um alimento rico 
em vitaminas B1 e B2, minerais e fonte de fibras.

suCo dEsintoXiCantE
Uma boa ideia, principalmente nas festas de final de 
ano, é consumir alimentos e bebidas que melhoram o 
funcionamento dos intestinos. Confira e, eventualmen-
te, ofereça aos clientes de sua padaria no período esta 
receita de suco desintoxicante, que, além de contribuir 
para uma melhora do digestivo, também ativa o sistema 
imunológico e hidrata o corpo. Anote!
Ingredientes: 
1 xícara (chá) de abacaxi em cubos
1 xícara (chá) de cenoura em cubos
Suco de 1 limão, raspas da casca
1 xícara (chá) de água 
Modo de preparo:
Nada mais simples: bata no liquidificador todos os in-
gredientes com a água. Consuma em seguida.

Aproveite as dicas para preparar deliciosas receitas, 
beneficiando seu organismo com alimentos saudáveis 
para as festas do final do ano. Consuma moderadamen-
te os alimentos mais calóricos e finalize o ano com mui-
ta alegria.

Referências: www.equilibrionutriocional.com.br/ www.
goodlight.com.br 

ofereça a seus 
clientes este 
suco, que além 
de delicioso, 
contribuirá para a 
saúde deles.

StockFree
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Economist Intelligence Unit (EIU) – unidade de 
pesquisa do grupo The Economist – e a DuPont 
apresentam a nova edição do Índice Global de 

Segurança Alimentar. O estudo analisa os maiores desa-
fios e vulnerabilidades relativos à segurança, acessibili-
dade e qualidade alimentar em 107 países, incluindo o 
Brasil. O objetivo principal deste estudo – que é atualiza-
do a cada trimestre para medir o impacto da flutuação 
mundial dos preços dos alimentos na segurança alimen-
tar de cada país – é traçar um panorama global sobre a 
questão alimentar e indicar melhorias e oportunidades.

Nesta nova edição, o EIU incluiu dois novos países 
na lista: Irlanda e Cingapura, que ocuparam a 6ª e a 16ª 
posição no ranking global, respectivamente. A equipe de 
pesquisadores também incluiu dois novos indicadores, 
corrupção e capacidade de absorção urbana, que inte-
gram a análise do indicador Acessibilidade, que avalia 
os fatores que contribuem para o acesso aos alimentos, 
como percentual da renda familiar dedicada para a com-
pra de alimentos, PIB per capita, tarifas de importação 
agrícola, presença de redes de segurança alimentar, per-
centual da população abaixo da linha da pobreza mun-
dial e acesso a financiamentos agrícolas.

braSil Sobe no ranking
da Segurança aliMentar
País foi bem avaliado por seu compromis-
so com padrões nutricionais e volatilidade 
da produção agrícola e já é o segundo da 
América Latina melhor classificado no índi-
ce, aponta estudo do Economist Intelligence 
Unit. Infraestrutura e PIB per capita, contu-
do, continuam entre os desafios.

rEsuLtados brasiL
O País ocupa a 29ª posição do ranking global, melhoran-
do duas colocações quando o desempenho é compara-
do com sua performance na época do lançamento do 
ranking, quando ocupava a 31ª colocação. No entanto, o 
Brasil registra uma ligeira queda em sua nota final, sain-
do dos 67,6 em julho de 2012 para 67,0 nesta nova edição 
do ranking. Segundo os pesquisadores do EIU, a melhora 
no ranking deve-se à queda de outros países.

Na América Latina, o Brasil é o segundo melhor país 
em Segurança Alimentar, ficando atrás apenas do Chile. 
O México, que em julho de 2012 ocupava a segunda po-
sição na América Latina, caiu uma colocação. Segundo 
os executivos do EIU, infraestrutura agrícola e PIB per 
capita interferem negativamente no desempenho do 
Brasil. No entanto, o Brasil foi bem avaliado principal-
mente por seu compromisso com padrões nutricionais e 
pela volatilidade da produção agrícola. (NE: Mais informa-

O

www.ideiasnam
esa.unb.br

Globalmente, o brasil ocupa a 29ª posição do ranking global, 
demonstrando um ambiente moderado para a segurança alimentar global.
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ções sobre o Brasil no ranking do EIU estão disponíveis no site  
http://foodsecurityindex.eiu.com)

rEsuLtados gLobais
A segurança alimentar global permaneceu em grande 
parte estável no ano passado, apesar dos desafios que 
incluíram a volatilidade dos preços de alimentos, novas 
áreas de instabilidade política, a atual crise europeia e 
uma severa seca de verão no centro-oeste dos Estados 
Unidos e na Europa Oriental.

Ainda que a classificação da segurança alimentar glo-
bal média tenha se mantido praticamente inalterada no 
índice mais recente (53,5) em comparação com o valor de 
um ano atrás (53,6), surgiram algumas tendências notá-
veis. Países em desenvolvimento registraram os maiores 
avanços em segurança alimentar no ano passado. Etiópia, 
Botsuana e República Dominicana abriram o caminho, 
subindo em média oito posições no ranking de seguran-
ça alimentar global, em grande parte por conta da maior 
disponibilidade de alimentos e do crescimento da renda.

Países de alta renda ainda dominam a parcela supe-
rior de 25% do índice, mas a renda nacional em queda 
prejudicou a segurança alimentar em muitos casos, es-
pecialmente nos países da periferia da Europa. Os Esta-
dos Unidos se mantiveram no topo do ranking no índice 
de 2013, com algumas mudanças no grupo dos dez pri-
meiros que resultaram na Noruega em segundo lugar e 
na França em terceiro.

As principais conclusões da nova edição do Índice 
Global de Segurança Alimentar são:
	 A segurança alimentar média geral permanece con-

sistente com o ano passado. A pontuação de nenhu-
ma região melhorou significativamente, mas a África 
Subsaariana mostrou o maior ganho, subindo cerca 
de um ponto no índice. A seca do ano passado em 
algumas importantes regiões em crescimento redu-
ziu a segurança alimentar por um período com a ele-
vação dos preços dos grãos, embora essa tendência 
tenha diminuído no final do ano.

	 Os conflitos políticos reduziram a segurança alimen-
tar em países em dificuldades. Mali, Iêmen e Síria 

registraram algumas das maiores quedas no índice 
deste ano, caindo 14, sete e sete posições, respectiva-
mente. Os conflitos violentos não apenas reduziram 
a estabilidade política, mas também prejudicaram 
o crescimento do PIB, a infraestrutura rodoviária, o 
acesso à água potável e a capacidade dos setores su-
permercadistas formais de fornecer alimentos. Por 
outro lado, países que experimentaram avanços sig-
nificativos em termos de estabilidade política e di-
reitos democráticos no ano passado, como Mianmar 
e Sri Lanka, apresentaram melhores resultados no 
ranking de segurança alimentar, com Mianmar su-
bindo cinco lugares e Sri Lanka, quatro.

	 A renda nacional em queda prejudicou a segurança 
alimentar em alguns países desenvolvidos. A Grécia 
foi a que mais caiu entre as nações desenvolvidas, 
seis posições, como resultado do PIB nacional em 
queda livre de mais de 20% desde a recessão global. 
A renda por pessoa teve uma redução nas econo-
mias mais avançadas no ano passado por conta da 
fragilidade das economias. Embora isso tenha afe-
tado a segurança alimentar nesses países, eles per-
manecem, na maior parte, entre os 20% primeiros 
do índice e, portanto, não estão em perigo grave de 
insegurança alimentar.

	 A urbanização ajudou a melhorar a segurança alimen-
tar em mercados emergentes. Serra Leoa foi classifica-
da na parte superior do novo indicador de urbaniza-
ção deste ano, que mede a capacidade dos governos 
de apoiar as necessidades alimentares das cidades em 
crescimento. O PIB real do país cresceu quase quatro 
vezes mais rápido do que a urbanização nos últimos 
três anos, sugerindo que o governo pode ter recursos 
para apoiar as novas populações urbanas através de 
avanços como a agricultura urbana.

	 O consumo de proteína nos alimentos aumentou em 
62% dos países do índice. Consumo diário médio de 
proteína per capita está 1,7 grama maior do que no ín-
dice do ano anterior. A quantidade de proteína em uma 
dieta diária média teve um ganho maior em Mianmar, 
onde uma pessoa comum consome 31% mais gramas 
de proteína por dia do que anteriormente.
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cada vez maior a preocupação da indústria na 
produção de alimentos com alto valor nutricional, 
contribuindo para a qualidade de vida da popu-

lação. No Brasil, a preocupação também é a mesma. Se-
gundo pesquisa conduzida pelo Ministério da Saúde em 
2012, 51% dos brasileiros a partir dos 18 anos está acima 
do peso. De acordo com o instituto de pesquisa Euromo-
nitor, em crianças, esse índice chega a 30%. 

Na semana do Dia Mundial da Alimentação, os nú-
meros levam a uma reflexão importante sobre as ini-
ciativas da indústria para prover alimentos mais sau-
dáveis e nutritivos a uma população que até 2050 deve 
atingir a marca de 9 bilhões de habitantes. Atualmente, 
as tecnologias em ingredientes são fundamentais para 
o desenvolvimento de produtos com teor de sal e açú-
car reduzidos, livres de gorduras trans e ricos em fibras, 

avançoS eM todoS oS SentidoS
Nova geração de ingredientes agrega importante valor nutricional aos alimentos. Enquanto 
isso, modernas tecnologias ajudam a aumentar o shelf-life dos produtos, a praticidade do 
consumo e a reciclabilidade.

proteínas e vitaminas. 
“O comportamento dos consumidores está mudan-

do e a indústria precisa acompanhar esse movimento. 
Atualmente as empresas estão investindo seus recursos 
na pesquisa e desenvolvimento de produtos mais sau-
dáveis e com ingredientes que tragam benefícios para 
a vida dos consumidores”, revela Eduardo Pimentel, ge-
rente de Inovação da DuPont Nutrição & Saúde. Ainda 
segundo ele, o crescimento acelerado da população de-
manda investimentos cada vez maiores em tecnologias 
e soluções que ajudem a ampliar a disponibilidade e, 
acima de tudo, melhorar a qualidade nutricional dos ali-
mentos. “Não é por outro motivo que a DuPont foca seus 
esforços e destina mais da metade dos seus investimen-
tos de Pesquisa & Desenvolvimento para o mercado de 
alimento”, afirma.

É

a indústria 
continua 
pesquisando 
soluções, como 
ingredientes que 
agregam valor 
nutricional aos 
diversos alimentos 
e suplementos.
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agrEgando vaLor
Hoje, a indústria apresenta uma infinidade de opções, 
como ingredientes que agregam valor nutricional aos 
diversos alimentos e suplementos. Entre eles, podemos 
citar fibras, probióticos, proteínas de soja, fitosteróis, vi-
tamina K e xilitol. 

Fibra – Diretamente associada à saúde digestiva, 
mantém o sistema digestivo saudável, equilibra a mi-
croflora intestinal e reduz o desconforto relacionado a 
problemas digestivos. A fibra alimentar não é metaboli-
zada pelo corpo, por isso auxilia também no controle de 
peso, pois possui valor calórico de apenas 1kcal/g e pode 
ser usado para reduzir a carga glicêmica de formulações, 
substituindo carboidratos altamente glicêmicos, como a 
glicose e a sacarose. 

Probióticos – Auxiliam na redução da incidência, dura-
ção e gravidade de doenças do trato respiratório superior, 

restauram a flora intestinal durante e após tratamento 
com antibióticos, melhoram os sintomas gastrointestinais 
comuns em adultos saudáveis e diminuem o tempo de 
trânsito colônico nas pessoas que sofrem de constipação. 

Proteína de soja – Contribui para a redução de co-
lesterol total e LDL (também chamado de mau coleste-
rol). O consumo diário de no mínimo 25g de proteína de 
soja auxilia na redução do colesterol. A proteína de soja 
apresenta um benefício adicional, pois possui baixo teor 
de gordura e não contém colesterol. Para quem pratica 
atividade física, a proteína também oferece benefícios 
importantes. Tanto a proteína de soja quanto a de leite 
são igualmente eficazes no desenvolvimento muscular. 
A proteína de soja preserva a massa magra durante o 
processo de perda de peso e auxilia o processo de re-
cuperação muscular. Além disso, a proteína de soja não 
contém lactose, portanto, é adequada também para 

t e c n o l o g i a  d e  a l i M e n t o s
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crianças e adultos com intolerância à lactose ou alergia 
à proteína láctea. 

Fitosteróis – Auxiliam na saúde cardiovascular. Seu 
consumo reduz a absorção de colesterol, diminuindo os 
níveis de colesterol no sangue. Os fitosteróis são incor-
porados pelas micelas intestinais, bloqueando com efici-
ência a absorção do colesterol dietético e biliar. 

Vitamina K2 – recomendada para ajudar na manu-
tenção dos ossos, mantendo-os mais saudáveis. O ingre-
diente é essencial na capacidade do corpo de coagular 
o sangue, ligar o cálcio aos ossos, evitar o depósito de 
cálcio nas artérias e manter a massa óssea existente, ge-
renciando os riscos de perda de massa óssea e maximi-
zando a utilização do cálcio absorvido.  

Xilitol – Ajuda na redução do desenvolvimento de cá-
rie dentária, resiste à fermentação por bactérias na boca, 
reduz a formação da placa, aumenta o fluxo da saliva 
para remineralizar o esmalte dentário danificado e com-
plementa e reforça o efeito do fluoreto em produtos de 
higiene bucal. 

“O crescimento acelerado da população demanda 
investimentos cada vez maiores em tecnologias e solu-
ções que ajudem a ampliar a disponibilidade e, acima de 
tudo, melhorar a qualidade nutricional dos alimentos. 
E não é por outro motivo que a DuPont foca seus esfor-
ços e destina mais da metade dos seus investimentos de 
Pesquisa & Desenvolvimento para o mercado de alimen-
to”, afirma Eduardo Pimentel.

avanços no CongELamEnto
Segundo o Instituto Akatu, 30% dos alimentos compra-
dos pelos brasileiros vão para o lixo. O impacto ambien-
tal desse desperdício é enorme, pois significa jogar fora 
os recursos investidos na agricultura, produção, trans-
porte e comercialização. Mas as atitudes estão mudan-
do, a sociedade está consciente da necessidade de se 
adotar hábitos mais sustentáveis e saudáveis, e, por isso, 
a indústria tem oferecido uma série de soluções para a 
segurança no fornecimento de alimentos, ampliar o 
shelf-life e melhorar o seu aproveitamento. Entre essas 
opções, os produtos congelados são um claro exemplo 
de uma das tecnologias aplicadas em alimentos indus-
trializados para se reduzir o desperdício.

Da produção à embalagem, diversas tecnologias são 
aplicadas para garantir a conservação, a estrutura e as 
características do alimento congelado até o momento 
do consumo. Para evitar o transbordamento ou explosão 
de recheios de alimentos congelados no momento de se-
rem aquecidos, as marcas podem adicionar, por exem-
plo, uma solução da linha Methocel Heatset da Dow que 
forma um gel durante o processo de aquecimento e re-
torna à textura desejada à medida que o produto resfria. 
Isso garante pratos com a mesma boa aparência que ti-
nham antes de ir ao forno.

Outro aditivo aplicado em produtos congelados é o 
Methocel Bind que ajuda os alimentos a manterem o 
formato e a textura durante o preparo e também evita a 
separação de fases que geralmente ocorre com produtos 
lácteos; melhora a estabilidade em processos de conge-
lamento/descongelamento; e, por fim, oferece a proprie-
dade de liga desejada durante o aquecimento ou fritura. 
“A vida do consumidor hoje exige praticidade, sem perda 
de qualidade. É para garantir essas características que 
oferecemos diversas soluções”, afirma Vanessa Azevedo, 
gerente de Marketing da área de Pharma & Food Solu-
tions da Dow para a América Latina.

A evolução das tecnologias e o conhecimento dos re-
querimentos das aplicações para o mercado de emba-
lagens de alimentos, considerando as novas tendências 
do mercado e dos consumidores, são fundamentais para 
redução efetiva dos desperdícios e a transformação do 
consumo para soluções cada vez mais sustentáveis.

as tecnologias de produtos congelados estão evoluindo de forma 
surpreendente para reduzir o intolerável desperdício dos alimentos.
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aber qual o lucro necessário para uma empresa é 
uma questão de, no mínimo, bom senso empre-
sarial. Embora já tenhamos insistido no ponto da 

empresa sempre investir num sistema financeiro para 
tomar decisões com segurança, o que se vê, na prática, é 
um amontoado de bobagens por aí.

 No máximo, as empresas têm um sistema de “juntar 
dados”. Tecnicamente, chamamos esses sistemas de “sis-
temas de informação”. O que as empresas necessitam é 
de um sistema de decisão. Somente com um sistema vol-
tado totalmente para a decisão é que uma empresa pode:
 Medir o tamanho de seu problema.

Qual o lucro neceSSário
para Sua eMpreSa?
Para solucionar essa dúvida, existe uma metodologia capaz de conduzir as empresas rumo 
ao conhecimento real de sua vida financeira.

 Identificar as verdadeiras causas.
 Formar uma equipe para resolver e aprender com o 

problema.
 Resolver de uma vez por todos os problemas.

Para solucionar esse espaço na vida das empresas 
brasileiras, existe uma metodologia capaz de conduzir 
as empresas rumo ao conhecimento real de sua vida 
financeira. É fundamental incorporar tal pensamen-
to na sua empresa porque é simplesmente impossível 
caminhar rumo ao crescimento e desenvolvimento do 
negócio utilizando-se somente de um “contas a pagar”, 
“contas a receber”, “fluxo de caixa” etc. Pior ainda são os 

aumente seus 
lucros removendo 
todas as traças 
e percevejos 
do passado 
que só estão 
corroendo, dia a 
dia, as finanças do 
negócio.

por adriano gomes*
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empresários que teimam em controlar os números da 
empresa no maldito caderninho.

dECisão FinanCEira
Não por acaso, as empresas estão sentindo mais pro-
blemas financeiros que antes. As margens de lucro, por 
exemplo, estão literalmente despencando. Num recen-
te estudo preparado para uma empresa, verificaram-se 
os seguintes resultados. De 1994 a 1996 (eram os dados 
disponíveis) as vendas aumentaram 2,79% (de R$ 272,70 
bilhões para R$ 280,30 bilhões) contra uma queda assus-
tadora da margem de lucro de 46,03%. 

O mundo globalizado e competitivo atual não deixará 
que a incompetência de gerir as finanças seja, novamen-
te, a mamata que o Brasil atravessou até muito recente-
mente. Esses programas de qualidade e de normatização 
da qualidade não passam de quimeras e de “enfeites de 
árvore de natal”, quando na verdade as empresas estão 
precisando de um choque profundo de conhecimento 
para enfrentarem, com pé de igualdade, seus concorren-
tes mundiais.

Hoje, mais que nunca, a frase “pensar globalmente, 
agir localmente” possui um significado ímpar. Nesse 

sentido, pense globalmente. Os concorrentes do resto 
do mundo têm sistemas fortes de decisão financeira. E 
você? Se não tiver, aja localmente; isto é, implante um 
em sua empresa. O lucro necessário é formado baseado 
numa série de informações de decisão financeira. O cus-
to da não-implantação de um sistema poderá ser fatal: a 
eliminação da empresa!

A maior de todas as dificuldades do empresário em 
responder a essa pergunta reside nos seguintes pontos:

Incerteza na formação do preço de venda de seus pro-
dutos — Em geral as empresas aplicam um mesmo 
mark-up para todos os produtos. Isto é, no mínimo, 
uma insensatez, posto que cada produto possui um 
valor esperado pelo cliente, custos diferentes, pesos 
diferentes, tributação diferente. Enfim, quer-se aplicar 
uma mesma regra (igual) para coisas diferentes. Se a 
empresa pratica essa pobre política de preços, já é um 
mau caminho trilhado.
Não existe memória dos números da empresa – Pior 
ainda é que os números à disposição para possíveis 
estudos não têm uma metodologia confiável. Na 
maioria dos casos cada empresa “cria” sua própria 
metodologia. De uma vez por todas: Finanças é uma 
ciência e deve ser respeitada como tal. Não se faz ne-
cessário ficar quebrando a cabeça, as principais dúvi-
das em finanças já foram resolvidas. Não reinvente a 
roda! Faça a coisa certa (e rápido).
Impacto profundo – Não se conhece o verdadeiro proble-
ma do financiamento das operações de uma empresa.

viva a rEvoLução!
As empresas podem atravessar tempos de bonança ou 
de tormentas com mais ou menos “Sorte dos Deuses”. 
A alternativa é partir para uma verdadeira revolução em 
suas estruturas internas. Remova todas as traças e per-
cevejos do passado que só estão corroendo, dia a dia, as 
finanças do negócio. Cada dia perdido é um custo formi-
dável que as empresas não podem mais se dar o luxo de 
conviver com ele. Sabemos que o lucro provém de duas 
abordagens: uma interna e outra externa. 

s u a s  f i n a n ç a s

não perca tempo: coloque em prática tudo o que aprendeu aqui. 
a leitura é importante, mas a prática de tudo o que foi escrito é 
melhor ainda!
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Conhecendo-se os conceitos de lucro, do ponto-de-
-vista interno e externo da empresa, pode-se concluir 
que a grande parte das empresas brasileiras está total-
mente perdida. Perdida porque as grandes conclusões 
que se escuta por aí é:
 As coisas estão ruins. Então, é melhor cortar despe-

sas antes que algo de pior ocorra.
 Minhas vendas até estão se mantendo, mas eu não 

vejo a cor do dinheiro.
 Vou colocar um sistema de computador que poderei 

eliminar três pessoas.
Todas essas tentativas de economizar algo para per-

ceber algum resultado concreto, só tem levado as em-
presas à ruína mais cedo. Felizmente, finanças não são 
para amador. Ocorre que tem muito amador, demais até, 
comandando os números das empresas. De uma vez por 
todas, finanças não são contas a pagar, contas a receber, 
faturamento, contato com bancos, contabilidade.

Evidentemente, isto não é uma tarefa fácil. A maior 
barreira é a da crença que toda essa conversa é muito 
importante para o crescimento da empresa no cenário 
competitivo. A conquista da liderança de seu mercado 
pelo seu conhecimento, e com planejamento, ou a eter-
na crença que sem planejar e com golpe de sorte tudo 
dará certo. Os dados estão lançados. E você é o jogador. 
Caberá decidir se confia na sorte da roleta ou na sua ca-
pacidade de planejar. 

quE tipo dE EmprEsa é a sua?
Ao lado, há um quadro comparativo entre os dois tipos 
antagônicos de empresas. Verifique em que lado a sua 
está e tome as providências.

Após ler o quadro comparativo, o empresário deve no-
tar quais características têm mais de semelhante com a 
sua empresa. Seria uma satisfação enorme encontrar a 
esmagadora maioria na coluna esquerda. Porém, a expe-
riência mostra que encontraremos um número excessivo 
de empresas na coluna direita. Para estas, tenho a dizer:
	 Não deixe a ignorância ganhar mais espaço do que já 

tem atualmente na organização.

	 Não deixe a arrogância perante o mercado fazer com 
que você perca mais terreno à concorrência.

	 Não permita trocar pessoas qualificadas e com um 
salário adequado por pessoas a fim de ganharem me-
nos, somente.

	 Não exceda os seus gastos pessoais neste momento. 
Talvez o cliente já esteja insatisfeito por pagar esse 
luxo.

	 Não seja arrogante pensando que o seu método seja 
eficiente. A ciência já avançou bastante para provar 
que, na grande parte dos casos, tudo o que se sabe 
como administrar uma empresa está errado. Então, 

EMPRESA COM 
RELATÓRIO GERENCIAL

EMPRESA SEM 
RELATÓRIO GERENCIAL

Tomada de decisões baseada em 
dados reais da empresa e com 
critérios amplamente aceitos;

Tomada de decisões baseada 
em experiências anteriores, na 
concorrência e no “achismo”;

Números da empresa são de 
conhecimento amplo dentro 
dela;

Alguns poucos números são 
conhecidos por um pequeno 
grupo;

Existência de um critério para 
medir o verdadeiro custo da 
empresa;

Custo da empresa é controlado 
pelo extrato bancário ou no 
maldito caderninho;

Existência de um Planejamento 
Financeiro e Controle 
Orçamentário;

Existência de choradeira na 
hora de pagar as contas;

Primeiro se planeja e depois de 
executa;

Somente existem coisas 
urgentes a serem feitas;

O lucro é conhecido e repartido 
de acordo com as necessidades 
de crescimento da empresa;

O lucro é uma abstração, 
um fantasma, uma figura de 
linguagem; enfim, ninguém 
nunca o viu;

Existência de planos 
alternativos para se lidar com 
a mudança de cenários da 
economia;

Existência de improvisos 
marreteiros de última hora;

Todos na empresa conhecem os 
objetivos a conquistar e lutam 
por ele. Há harmonia e clima de 
disputa saudável;

Ninguém, inclusive sócios, se 
entende. Há desarmonia e um 
clima de insatisfação geral e 
somente objetivos individuais.

s u a s  f i n a n ç a s



renda-se a essa ciência maravilhosa chamada Finan-
ças com seus métodos e conhecimentos.

	 Não pense que a mudança é somente uma palavra 
morta. Ela a cada dia se mostra mais viva e mais co-
rada; disposta mesmo a retirar do mercado os incom-
petentes em conhecê-la e conviver em eterno proces-
so de modernização, sobretudo de pensamento.

	 Não veja no seu funcionário um inimigo. Pelo contrá-
rio, veja-o como um aliado. Proponha uma nova for-
ma remunerá-lo e esqueça os sindicatos e o governo.

	 Não seja copiador, inove!
	 Não se iluda com esses modismos furados de ISO 

9.000, QS, 5 S. A qualidade começa e termina no clien-
te; pois é feita para ele e, de preferência, com o clien-
te. Não será um bando de engenheiros loucos para 

s u a s  f i n a n ç a s

enfiar, goela abaixo, uma centena de normas que fará 
a diferença.

	 Finalmente, não apenas leia este artigo e depois o ati-
re a sua mesa. Coloque em prática tudo que se falou. 
A leitura é importante, mas a prática de tudo o que 
foi escrito é melhor ainda!
Finalizo dizendo que o lucro necessário para sua em-

presa virá da conjugação dos esforços de dentro para 
fora da empresa e vice-versa. Agora, arregace as mangas 
e mãos à obra!

*adriano gomEs é administrador de empresas (ESAN-SP), pós-graduação 
em finanças (ESAN-SP), mestre em controladoria e finanças (PUC-SP) e doutor 
em ciências sociais (PUC-SP) com tese sobre a responsabilidade social das 
instituições financeiras.
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c o n e X Ã o  f i e s P

Federação e o Centro das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp e Ciesp) avaliam como equivo-
cada a decisão do Congresso Nacional de man-

ter o veto presidencial ao Projeto de Lei Complemen-
tar 200/2012, que extinguiria o adicional de 10% sobre 
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pago 
pelas empresas em casos de demissão sem justa causa.

Ao manter o veto, na opinião da Fiesp e do Ciesp, o 
Congresso onerou mais uma vez o setor produtivo, já so-
brecarregado com impostos e custos que roubam a com-
petitividade do Brasil em todos os cenários.

provisório não podE virar pErmanEntE
O adicional de 10% foi criado em 2001 num grande acor-
do entre governo, empresas e trabalhadores, como con-
tribuição provisória cujo término ocorreria quando o 
equilíbrio das contas do FGTS ocorresse. O objetivo era 
compensar prejuízos causados ao fundo por planos eco-
nômicos mal-sucedidos como o Verão e Collor 1. Ao fim 

deciSão do congreSSo nacional 
de Manter o adicional de 10% 
do fgtS é eQuivocada
Em nota oficial, Paulo Skaf, presidente da Fiesp/Ciesp, afirma que não existe base legal 
para a manutenção dessa cobrança que deveria ser provisória.

A do período de compensação, portanto, o adicional deve-
ria ser extinto.

Para Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp, não 
há justificativa legal para insistir na manutenção do adi-
cional. “O que era provisório não pode se transformar 
em permanente. Toda a sociedade, incluindo aí empre-
sas de todos os tamanhos, arcou com as perdas dos pla-
nos àquela época. Nesses anos em que o adicional este-
ve em vigor, contribuímos para cobrir um rombo estima-
do em 43 bilhões de reais. Não é justo que esse adicional 
seja mantido. Precisamos recuperar a competitividade 
do Brasil, e acabar com as cobranças indevidas é um dos 
passos fundamentais para isso.”

Em 2012, as empresas desembolsaram mais de 2,7 bi-
lhões de reais com o adicional de 10% do FGTS. Esse di-
nheiro poderia ser usado em geração de empregos, inves-
timentos, inovação e qualificação profissional, caso tives-
se permanecido nas empresas. “O Brasil precisa de mais 
produção e emprego, não de mais custos”, diz Paulo Skaf.´

a manutenção do veto 
onera mais uma vez o setor 
produtivo, já sobrecarregado 
com impostos e custos que 
roubam a competitividade do 
brasil em todos os cenários.

StockFree
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introdução
Muitos empresários trabalham arduamente durante 
anos em um mesmo ramo de atividade visando à cons-
trução de um legado, de algo que se perpetue no tem-
po. O maior resultado de todo esse esforço vem a ser a 
marca utilizada por uma empresa, que permite a iden-
tificação de seus produtos no mercado.

Importante não confundir marca com nome empre-
sarial. Veja a definição de marca nas palavras do Ilustre 
Professor Fabio Ulhoa Coelho:

“As marcas são sinais distintivos que identificam, direta 
ou indiretamente, produtos ou serviços. A identificação se re-
aliza através da aposição do sinal ou produto ou no resultado 
do serviço, na embalagem, nas notas fiscais expedidas, nos 
anúncios, nos uniformes dos empregados, nos veículos etc.” 
(Coelho, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, Volu-
me 1, 7ª edição, São Paulo, Saraiva, 2003. Pág. 141)

Já o nome empresarial pode ser definido como 
aquele utilizado pelo empresário para se identificar, 
enquanto sujeito que exerce uma atividade econômica. 

A marca é um trabalho elaborado de criação e que, 
muitas vezes, requer um trabalho exaustivo de elabora-
ção e desenvolvimento. Após a colocação no mercado, 
muitos anos são necessários até que uma marca seja 
reconhecida pelos consumidores, permitindo a asso-
ciação de um determinado produto a uma empresa.
Não seria razoável que após todo esse trabalho desen-

o princípio da eSpecialidade
no regiStro da Marca
O panificador tem que observar a legislação que trata do 
assunto e, caso tenha interesse, deve proceder o registro 
de sua marca junto ao órgão competente.

volvido a marca fosse utilizada também por um con-
corrente que nada fez. Assim, o direito brasileiro desen-
volveu sistema de proteção às marcas.

protEção À marCa
No sistema de proteção das marcas no direito pátrio, 
temos que a marca deve ser nova, no sentido de não 
poder existir outra colidente no mesmo segmento mer-
cadológico, nada impedindo a existência de marcas li-
teralmente idênticas, desde que usadas para identificar 
produtos que não guardam nenhuma relação entre si.

Allart, reconhecido doutrinador na área, define o 
princípio da especialidade da seguinte forma:

registro de marca: o departamento Jurídico do SamPaPão está à 
disposição dos associados para quaisquer esclarecimentos.

StockFree

por Julio Cezar nabas ribeiro*



54 :::  IP&C 790  :::  Out/Nov 2013

“(...) novidade exigida em matéria de marcas consis-
te na especialização do sinal adotado pela sua aplicação 
a certo produto: é o que se acostuma exprimir dizendo-se 
que a marca deve ser especial, isto é, não deve confundir-se 
com qualquer outra anteriormente empregada para objetos 
semelhantes.”(Gama Cerqueira, Tratado da Propriedade 
Industrial, vol, 2, São Paulo: Atlas, 1994, Pág.778)

As marcas são registradas junto ao Instituto Nacio-
nal de Propriedade Industrial (INPI) por classes, sendo 
que cada classe engloba atividade econômica distinta 
das demais.

O site do INPI na internet traz a seguinte informação:
“O ato normativo que criou a Classificação de Produtos 

e Serviços estabeleceu um limite: cada pedido de registro de 
marcas deverá assinalar uma única classe. Adicionalmente, 
dentro da classe escolhida, o pedido poderá compreender até 
o máximo de três itens. No caso de medicamentos, o limite é 
de dois itens. Duas premissas estiveram presentes na elabo-
ração da Classificação: 
 Estabelecer uma linguagem que agregasse produtos e 

serviços, utilizando denominações genéricas que delimi-
tassem adequadamente o âmbito de proteção e, ao mes-
mo tempo, permitissem a análise de colidências por afini-
dade de produtos/serviços, intra e interclasses. 

 Estabelecer um código, fixado em quatro dígitos, que tra-
duzisse cada linha de produto/serviço, a fim de permitir 
a automação. Os dois primeiros dígitos representam a 
classe do produto ou serviço e os dois dígitos finais o item 
específico dentro da classe.”
A Classificação foi instituída pelo Ato Normativo 51, 

de 1981 e já existem estudos em andamento para sua 
atualização. A diretiva básica será sua compatibilização 
com a Classificação Internacional de Nice, adotada por 
diversos países, e que representa, a exemplo da congê-
nere Classificação Internacional de Patentes, uma refe-
rência básica em termos de padronização internacional. 

A Classificação atual é composta de 41 classes, sen-
do 35 referentes a produtos e seis a serviços. Conforme 
explicado, cada uma das classes é dividida em itens. Al-
gumas classes, normalmente as mais demandadas, pos-

J u r í d i c o  c í v e l 

suem grande número de itens. Esse é o caso, por exem-
plo, da Classe 05 (Medicamentos), com 17 itens. Outras, 
como Plantas e Flores (Classe 10), têm apenas um item. 
Ilustrando: os remédios expectorantes têm a classifica-
ção 05.14, o que significa que estão na Classe 05, item 14. 

Podemos observar que, embora possam existir mar-
cas que estejam sobre o abrigo da mesma classe no que 
tange à classificação estabelecida pelo INPI, não podem 
existir marcas sobre o abrigo do mesmo item.

Assim, mesmo que uma marca divida a mesma 
classe com outra e havendo similaridade entre am-
bas, não há que se falar em concorrência entre ambas, 
pois as atividades econômicas classificadas nos itens 
são totalmente distintas.Ou seja, podem existir casos 
em que algumas marcas sejam semelhantes às outras, 
dentro da mesma classe. Porém, dentro do mesmo item 
de classificação não podem duas marcas idênticas.

Algumas exceções são admitidas quando tratamos 
de marca de alto renome ou notoriamente reconheci-
da, que são marcas que possuem proteção em todas as 
classes e itens.

ConCLusão
Portanto, o empresário que desenvolveu uma marca ao 
longo de anos, por meio de um trabalho árduo, deve 
efetuar o registro desta junto ao órgão competente. Não 
o fazendo, pode abrir brecha para permitir que um ter-
ceiro usurpe a marca e a utilize em proveito próprio.

Poderá o terceiro que efetuou o registro da marca pri-
meiro, solicitar o registro desta junto ao INPI, e, ainda, 
impedir o criador original desta de se utilizar da marca. 
Dessa forma, deve o panificador observar a legislação 
que trata do assunto e, caso tenha interesse, proceder o 
registro de sua marca junto ao órgão competente. 

O Departamento Jurídico do SAMPAPÃO está à dis-
posição dos associados para eventuais esclarecimentos.

*JuLio CEzar nabas ribEiro (OAB/SP 258.757) é advogado associado da 
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável 
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.
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SuceSSo total 
eM laS vegaS!
Projeto ABIEPAN/APEX promove a indústria 
e a panifi cação brasileiras em participação 
internacional na IBIE 2013, realizada em 
Las Vegas, nos Estados Unidos. 

ntre os dias 6 e 9 de outubro, mais de 20.000 pro-
fi ssionais de panifi cação dos mais variados seg-
mentos se encontraram em Las Vegas, durante a 

realização do maior evento do setor dos Estados Unidos, 
a IBIE 2013, que reuniu um número recorde de exposi-
tores e visitantes em torno da apresentação das mais 
avançadas tecnologias e novidades para maximizar as 
oportunidades de sucesso desses players. 

E o Brasil marcou presença no evento, por meio do 
Projeto ABIEPAN/APEX, que viabilizou a montagem de 
um estande, localizado no North Hall, com 180 m², que 
contou com a participação de sete empresas – Arcólor, 
Bralyx, Indiana, PMAN, Pratica e Titã –, que expuseram 
seus últimos lançamentos, ofereceram degustação de 
pré-misturas e ingredientes, e fi zeram demonstrações 
técnicas no local, como foi o caso da Arcólor, que levou 
uma cake designer especializada para demonstrações 
com pasta americana. Além delas, o Pavilhão Brasileiro 
na IBIE 2013 ainda contou com a participação institucio-
nal da FIPAN – a quinta maior feira setorial do mundo e 
a maior da América Latina –, bem como da Progas Indús-
tria Metalúrgica e a Pris Embalagens, que tiveram uma 
participação institucional, com o objetivo de prospecção 
de mercado e “benchmarking”.

nova marCa brasiLFood sErviCE
Os organizadores do Projeto ABIEPAN/APEX também 
aproveitaram a feira para fazer o lançamento de sua 

e nova comunicação visual. Nesse âmbito, quando neces-
sário, a marca BRASILFOOD SERVICE será segmentada 
em quatro especialidades – Equipamentos, Ingredientes, 
Acessórios e Padaria –, e substituirá a marca BRAZILIAN 
BAKERY, que vinha sendo usada em eventos internacio-
nais desde 2010. A marca BRASILFOOD SERVICE é resul-
tado de um trabalho iniciado em abril de 2013, com a 
consultoria Place Branding, e tem suas bases estabele-
cidas no “Manifesto da Marca”. (NE: Veja a integra desse 
texto no quadro da página ao lado)

Livro “padaria brasiL”
Para marcar ainda mais essa nova etapa da parceria 
iniciada em 2003 com a APEX, no dia 06 de outubro, 
data de abertura da IBIE 2013, foi lançado o livro “Pa-
daria Brasil”, escrito pelo renomado chef Luiz Farias. 
Trata-se de uma publicação de arte, ricamente ilustra-
da, apresentando características e receitas de produtos 
de panifi cação e confeitaria tipicamente brasileiros, 
abordando, inclusive, o relacionamento dos brasileiros 
com a sua “padoca” e os pedidos tão específi cos (pão 
“branquinho”, torrada “na canoa”, café expresso “com 
espuminha” etc..). O chef Luiz Farias esteve presente no 
Pavilhão Brasileiro durante os quatro dias da feira, au-
tografando livros e à disposição dos visitantes para um 
bate-papo e esclarecimentos.

Capa do livro “Padaria 
brasil”: uma publicação 
de arte, ricamente 
ilustrada, apresentando 
características e 
receitas de produtos de 
panifi cação e confeitaria 
tipicamente brasileiros.

Projeto ABIEPAN/APEX
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maniFEsto da marCa
Vivemos em um mundo com novos comportamentos que 

afetam diretamente o estilo de vida das pessoas. As fa-

mílias são menores do que no passado. Muitas pessoas 

moram sozinhas. As mulheres ocupam seu espaço na so-

ciedade trabalhando fora de casa. Sem falar do aumento 

da expectativa de vida, muito superior comparado com o 

passado. Um mundo extremamente urbano, onde as pes-

soas não têm tempo para fazer todas as suas atividades. 

Nesse cenário, as pessoas deixam de preparar as re-

feições em suas casas e procuram a conveniência de co-

mer fora do lar ou de comprar refeições já prontas. Bus-

cando sempre alternativas de qualidade. O número de 

estabelecimentos alimentícios aumenta em todo o mundo 

e esse fenômeno chegou definitivamente aos países emer-

gentes, onde o nível de renda da população cresceu e o 

estilo de vida ocidental se consolida.

Existe uma grande oportunidade para as empresas 

que são fornecedores do mercado de food service seja com 

alimentos, ingredientes, equipamentos e serviços. Essas 

empresas têm um papel fundamental para o funciona-

mento dos estabelecimentos, pois “atrás da cortina” a 

cozinha não poder parar!

Esse assunto o Brasil conhece bem. São mais de 1,5 

milhão de estabelecimentos que fornecem diariamente as 

refeições para a nossa população. Só em padarias são 63 

mil unidades de diferentes tamanhos e tipos, produzindo 

boa parte dos produtos e refeições dentro de suas cozi-

nhas, pois o brasileiro gosta de tudo feito na hora, bem 

fresquinho: o pão francês, a vitamina de frutas, pão na 

chapa com cafezinho, a coxinha e pão de queijo, o sandu-

íche, o prato feito e os docinhos nacionais. 

A padaria brasileira é uma grande aliada do nosso 

povo. Provendo várias opções para comer fora de casa. A 

qualquer hora do dia, é verdadeira loja de conveniência e 

às vezes o ponto de encontro para um café com amigos.

A variedade e quantidade de estabelecimentos no 

Brasil – tendo a padaria como grande protagonista – ge-

rou um setor de equipamentos, ingredientes e acessórios 

para panificação, confeitaria, biscoitos, cozinhas profis-

sionais e gastronomia bastante diversificado, versátil 

e dinâmico. São empresas com grande conhecimento e 

prontas para atender qualquer tipo e tamanho de ne-

gócio: seja padaria, restaurante, pizzaria, escola, hotel, 

lanchonete e etc. O nosso menu é bem completo, por isso 

somos BRASILFOODSERVICE.

Nós sabemos construir parcerias, afinal somos brasi-

leiros, receptivos e gostamos de nos relacionar. Sentamos 

juntos na mesa com o cliente e pensamos em soluções 

sob medida para que eles possam produzir mais e me-

lhor, se diferenciando no mercado, pois entendemos que o 

sucesso do cliente é o nosso sucesso.

Em um mundo globalizado, cheio de escolhas, onde 

os produtos estão cada vez mais parecidos, é importan-

te identificar empresas que vão ajudar os clientes: an-

tes, durante e depois da compra garantindo serviços de 

pós-venda, manutenção e fornecimento de longo prazo. 

Sempre haverá empresas focadas apenas em vender pro-

dutos, outras não conseguem se relacionar de maneira 

mais próxima.

BRASILFOODSERVICE, a marca que representa as 

empresas de equipamentos, ingredientes e acessórios 

para alimentos do Brasil pronta para SERVIR JUNTO!

Projeto ABIEPAN/APEX
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nEvEr too LatE to bEgin again
Monday, September 16th , was a special day in the life of a group of students 
in the Horácio Augusto da Silveira School, a unit of the National Service 
for Industrial Apprenticeship of São Paulo (Senai - SP), specializing in the 
food segment and baking . Ten students - nine men and a woman - have 
taken the first step towards the resumption of their lives. This is the first 
class of breadmaking course formed by former inmates. The course - the 
first along these lines in the state of São Paulo - is the result of a project 
called “Employability”, one of the initiatives of the partnership announced 
in April by the Federation of Industries of the State of São Paulo (Fiesp) 
with Senai-SP, the non-governmental organization and the AfroReggae 
and SAMPAPÃO, through the Sindipan-SP, the first entity of São Paulo 
to embrace the initiative . The training is 200 hours long, during which 
the students will receive a grant, with funds from the National Access 
to Technical Education and Employment Program (Pronatec), an organ 
of the Ministry of Education. Students will have family support team 
sponsored by AfroReggae and, upon completion of the course may be 
contracted by bakeries associated Sindipan-SP.

nunCa Es tardE para EmpEzar dE nuEvo
Lunes, 16 de septiembre, fue un día especial en la vida de un grupo 
de estudiantes en al Scuela Horácio Augusto da Silveira, una unidad 
del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de São Paulo (Senai-
SP), especializado en el segmento de comida y em panadería. Diez 
estudiantes - nueve hombres y una mujer - han dado el primer paso hacia 
la reanudación de sus vidas. Esta es la primera clase de panificación 
formada por ex reclusos. El curso - la primera en este sentido en 
el estado de São Paulo - es el resultado de un proyecto llamado 
“Empleabilidad” , una de las iniciativas de la asociación anunciada en 
abril por la Federación de Industrias del Estado de São Paulo (Fiesp) con 
SENAI-SP, la organización no gubernamental AfroReggae y SAMPAPÃO, 
a través de Sindipan-SP , la primera entidad de São Paulo a abrazar la 
iniciativa. La formación es de 200 horas de duración, durante el cual 
los alumnos recibirán una subvención, con fondos de el Programa 
Nacional de Acceso a la Educación Técnica y Empleo (Pronatec) , un 
órgano del Ministerio de Educación. Los estudiantes tendrán equipo de 
apoyo familiar patrocinado por AfroReggae y, una vez finalizado el curso, 
puedrán ser contratados por las panaderías asociadas de Sindipan-SP.

CongrEss in spain FormaLizEs thE Formation oF uibC
Granada, Spain, was the scene of the execution of two important 
events in the baking world between the 13th and 16th of September: the 
Congress and the Constitutional Assembly of the International Union 
of Bakery and Confectionery (UIBC) - new acronym resulting fusion 
between the UIB and the International Union Confectionery (UIPCG). 
The events were attended by representatives of 18 countries associated. 
“While in Brazil and other Latin American countries segments of bakery 
and confectionery are always gathered under the banner of unique 
representative entitie, in Europe and in other parts of the world there is a 
common individual representations for each of them. And the formation 
of it aimed at strengthening the UIBC activities and representations 
of the sector as a whole, in global terms”, says Antero José Pereira , 
president of SAMPAPÃO, who was present at the meeting, along with 
Vice President Aipan, Rui Manoel Rodrigues Gonçalves. On occasion, 
besides the arrangements for the establishment and formalization 
UIPCG were also promoted discussions on the next steps to be taken 
by the new entity – especially within their commissions of Economics and 
Social Policy, and Vocational Marketing and Advertising – and yet held 
various technical visits to Spanish bakeries. Following the promotion of 
Congress and the Assembly of the new UIBC was also held, between 
15th and 20t September 2013 the 20th International Congress of Nutrition, 
another important meeting of the sector.

CongrEso En España FormaLiza La FormaCión dE uibC
Granada, España, fue el escenario de la ejecución de dos eventos 
importantes en el mundo de la panadería entre el 13 y el 16 de septiembre: 
el Congreso y la Asamblea Constituyente de la Unión Internacional de la 
Panadería y Pastelería (UIBC) – nuevao nombre de la fusión resultante 

entre la sigla UIB y la Unión Internacional de Confitería (UIPCG). Asistieron 
a los actos de los representantes de 18 países asociados. “Mientras que 
en Brasil y otros países de América Latina los segmentos de panadería y 
confitería siempre están reunidos bajo uma única entidad representativa, 
en Europa y en otras partes del mundo hay representaciones individuales 
para cada uno de ellos. Y la formación de la misma tiene como objectivo 
fortalecer las actividades UIBC y lãs representaciones del sector en su 
conjunto, en términos globales” , dice Antero José Pereira, presidente 
de SAMPAPÃO, que estuvo presente en la reunión, junto con el 
vicepresidente AIPAN, Rui Manoel Rodrigues Gonçalves. En la ocasión, 
además de las disposiciones relativas a la creación y formalización UIPCG, 
también se promovieron debates sobre los próximos pasos a seguir por 
la nueva entidad – especialmente dentro de sus comisiones de Economía 
y Política Social, Profesionalización, Marketing y Publicidad – y aun fueran 
realizadas varias visitas técnicas a las panaderías españolas. Después de 
la promoción del Congreso e de la Asamblea de la nueva UIBC, también 
se realizo em Granada, entre 15 y 20 de septiembre el 20 º Congreso 
Internacional de Nutrición, otro encuentro importante del sector.

EvEn with progrEss oF thE harvEst, domEstiC priCE oF 
whEat shouLd not rEduCE
Wheat prices paid to farmers keep rising, said the Brazilian Center for 
Advanced Studies in Applied Economics (Cepea). For the market lots 
(negotiation between companies), the values   have retreated pressured 
by agents mills, signaling imports more competitive prices. This scenario 
reflects the progress of the harvest in Paraná and the proximity of the 
work in Rio Grande do Sul. According to researchers of Cepea, taking 
into account that the production of neighboring countries was also 
affected by the weather and therefore Brazil should seek other sources 
for supplies, such as cereal European and/or Asian, prices in the Brazilian 
market may not have significant decreases (or even maintain) even with 
the advance of the harvest.

mismo Con Los avanCEs dE La CosECha, EL prECio 
intErno dEL trigo no dEbE rEduCir
Los precios del trigo pagados a los agricultores siguen aumentando, 
informó el Centro Brasileño de Estudios Avanzados en Economía 
Aplicada (Cepea). Para los lotes del mercado (negociación entre 
empresas), los valores se han retirado presionados por las fábricas de 
agentes, señalando las importaciones precios más competitivos. Este 
escenario refleja la situación de la cosecha en Paraná y la proximidad 
de la obra en Rio Grande do Sul. Según los investigadores de Cepea, 
teniendo en cuenta que la producción de los países vecinos también se 
vio afectada por el clima, por lo que Brasil debe buscar otras fuentes 
de suministro, tales como cereales europeos y/o asiáticos, los precios 
en el mercado brasileño no puede tener una disminución significativa (o 
incluso mantener) incluso con el avance de la cosecha.

un rEports rEduCtion oF gLobaL Food priCEs For thE 
FiFth straight month
The global food prices fell in September, the fifth consecutive month. 
According to calculations published this week by the United Nations 
Food and Agriculture Organization (FAO), the monthly index fell to 199.1 
points in September from 201.4 points in August. The decrease is due to 
the sharp depreciation of cereals. FAO also slightly reduced the estimate 
of world cereal production in crop year 2013/14 to 2.489 billion tons. The 
volume is 3 million tons lower than previously expected.

onu inForma dE La rEduCCión dE Los prECios mundiaLEs 
dE Los aLimEntos para EL quinto mEs ConsECutivo
Los precios mundiales de los alimentos cayeron en septiembre, el 
quinto mes consecutivo. Según cálculos publicados esta semana por 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice 
mensual cayó a 199,1 puntos en septiembre desde 201,4 puntos en 
agosto. La disminución se debe a la fuerte depreciación de los cereales. 
La FAO también reduce ligeramente la estimación de la producción 
mundial de cereales en el año de cosecha 2013/14 to 2.489 millones de 
toneladas. El volumen es de 3 millones de toneladas menos de lo previsto.



58 :::  IP&C 790  :::  Out/Nov 2013

s e r v i ç o s

O SAMPAPÃO vem informar e esclarecer seus associados 
e representados sobre a nova legislação da Prefeitura de São 
Paulo que visa facilitar a obtenção de Alvará de Funcionamen-
to. Conforme a revista IP&C havia antecipado em sua última 
edição, na entrevista exclusiva que realizou com o prefeito 
Fernando Haddad, este sancionou, no dia 16 de setembro, uma 
lei que vai facilitar a obtenção de Alvará de Funcionamento e 
pode tirar da irregularidade mais de um milhão de estabele-
cimentos. 

Pelas novas regras, locais de até 1.500m_ poderão tirar a 
licença definitiva sem apresentar o “Habite-se”, enquanto que 
imóveis de até 5.000 m_ poderão conseguir Alvará Condicio-
nado, com prazo de dois anos para regularização. Entre outros 
documentos, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), 
para locais de reunião, e o atestado de responsável técnico 
continuarão sendo exigidos. 

Hoje, muitos estabelecimentos estão instalados em imó-
veis alugados nos quais os proprietários não têm interesse ou 
condições de conseguir o “Habite-se”, que atesta que a cons-
trução segue as normas da legislação municipal. A acessibili-
dade, também devidamente atestada por responsável técnico, 
é outra exigência para se conseguir o Alvará. Os documentos 
específicos relativos à segurança continuarão sendo exigidos.

Vale ressaltar que não se trata de anistia, e o processo para 
a obtenção do “Habite-se” continua correndo. Todos os imóveis 
que se encontram irregulares terão seu processo, seja admi-
nistrativo, seja judicial, correndo em paralelo. Se houver deci-
são de demolição, por exemplo, o imóvel será demolido.

O processo para a retirada de Alvará continuará sendo 
feito pelo site da Prefeitura. Trata-se de um procedimento em 
que, depois de anexados os documentos requisitados, a licen-
ça é expedida na hora. A lei entrará em vigor 60 dias após ser 
regulamentada por meio de um Decreto e o SAMPAPÃO irá in-
formar os associados sobre o tema.

nova lei para 
obtenção de alvará de 
funcionaMento

beM-vindoS novoS aSSociadoS do SaMpapão!

padaria E ConFEitaria portaL do brokLin r. santo EugEnio, 902 – Jd. taquaraL

masCotE pãEs E doCEs Ltda. aL. santos, 535 – Jardim pauLista

adora doCEs Ltda. aL. Campinas, 1.253 – CErquEira César 

CapriChosa pãEs E doCEs  av. maria Luiza amEriCano, 2.472 – CidadE LídEr

montE vErdE r. proFEssor aLEXandrE CorrEia, 625 – morumbi

FannY ConvEniÊnCia Ltda. Estrada do m’boi mirim, 2.153 – Jd. ÂngELa

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

NOVEMBRO   

Rotulagem nutricional 15h às 18h 06/11

Tábua frios 15h às 18h 07/11

Higiene e Manipulação dos Alimentos 15h às 18h 11/11 e 12/11

Atendimento ao cliente 14h30 às 17h30 11/11 a 26/11

Doces finos 14h30 às 17h30 25/11 a 29/11

DEZEMBRO   

Higiene e Manipulação dos Alimentos 9h às 12 02/12 a 03/12

Tortas geladas 15h às 18h 02/12 a 06/12

Responsável Técnico 9h às 12 09/12 a 13/12

idpc – agenda de curSoS 2013

o processo 
para a retirada 
de alvará 
continuará sendo 
feito pelo site da 
Prefeitura.

StockFree

a força daS MulhereS da 
panificação

O Comitê Feminino do SAMPAPÃO é formado por mem-

bros das entidades de panificação e confeitaria de São Paulo. 

Seus objetivos são conhecer e articular propostas, ativida-

des, programas e projetos que valorizem o papel da mulher 

no âmbito das entidades e na sociedade.

O Comitê Feminino foi criado a partir da necessidade 

das entidades em motivar a participação desse grupo em 

atividades relacionadas ao segmento. Ele atua como uma 

ponte entre o poder público, as indústrias de panificação e 

a comunidade, no desenvolvimento de ações de sustentabi-

lidade, estimulando o aperfeiçoamento de projetos sociais 

em rede e oferecendo estratégias e ferramentas para auxi-

liar o processo de capacitação e qualificação.

Sua missão é contribuir com o meio ambiente, oferecen-

do soluções inovadoras e de qualidade, com o objetivo de ge-

rar resultados a fim de satisfazer e atender as expectativas 

dos clientes e parceiros do sindicato. Conheça o trabalho do 

Comitê Feminino acessando o site reciclenapadaria.com.br. 

o Comitê 
feminino do 
SamPaPão 
articula propostas, 
atividades, 
programas e 
projetos que 
valorizem o 
papel da mulher 
no âmbito das 
entidades e na 
sociedade.
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