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editorial

Cenário de Conquistas
A panificação paulista chega ao final de 2013 comemorando importantes vitórias.

d

ois mil e treze, definitivamente, não foi um ano de
destaque para a economia
brasileira. Mais uma vez, o PIB não
decolou e, se tivermos sorte, vai repetir o resultado do ano passado; as
tão esperadas reformas tributária,
previdenciária e trabalhista, mais
uma vez, não aconteceram; as obras
do PAC, mesmo num país às vésperas de sediar uma Copa do Mundo,
não deslancharam; os juros voltaram
a subir, numa tentativa duvidosa de
se tentar frear o avanço da inflação...
Enfim, tivemos “mais do mesmo”,
algo que promete se repetir em 2014,
caso se materializem as previsões
que alguns economistas não muito
otimistas se arriscam a fazer.
Como era de se esperar, no setor
de panificação tivemos dificuldades
também. Começamos o ano com o
problema do aumento do preço da
farinha de trigo e convivemos com a
flutuação deste nos meses seguintes;
passamos por momentos bastante
complicados durante as negociações
trabalhistas; e, de quebra, ainda assistimos a uma nova e malsucedida
tentativa de ressuscitar o natimorto
projeto que prevê a adição da fécula
de mandioca no pão.
Mas, no cômputo geral – e é isso
que vale –, 2013 foi um ano de conquistas e de grandes realizações
para nós também. Haja vista, só para
citar alguns exemplos, o sucesso da
realização da FIPAN, em São Paulo,
e da primeira edição da FIPAN SUL,
em Porto Alegre, contabilizando, em
ambas, mais de R$ 1 bilhão de negócios iniciados. Fechamos acordos e
parcerias importantes com o “Sistema 3S” – Sesi, Senai e Sebrae –, que
resultaram em benefícios diretos
para nossos associados e seus funcionários. Realizamos encontros e
eventos memoráveis, como o Jantar

do Panificador, a Festa da Primavera
e a comemoração do Dia Mundial do
Pão. Fomos notícia e objeto de destaque e de admiração nas linhas da
Imprensa escrita e falada, computando aqui revistas, jornais, rádio,
televisão e mídias digitais.
Além de tudo isso, encaminhamos pleitos da categoria junto ao governo e autoridades, sempre em defesa dos interesses desta. E os resultados desses esforços deram frutos.
No dia da Festa da Primavera, entre
os convidados ilustres que recebemos no evento, estava o governador
de São Paulo Geraldo Alckmin, que,
em sua visita inédita ao Ceripan, chegou trazendo duas grandes notícias.
A primeira foi a redução do ICMS de
toda atividade de alimento das padarias, decisão por meio da qual o percentual deverá cair para 3,2%, igual
ao praticado para bares e restaurantes – uma queda substancial ante à
média da alíquota praticada anteriormente, que orbitava na faixa dos
12% aos 18%, dependendo do mix de
produtos comercializados. E a segunda foi abertura de uma linha especial
de crédito junto ao governo paulista,
que vai permitir aos panificadores a
obtenção de empréstimos de até R$
150 mil para compra de equipamentos de panificação listados na NR-12,
com dois anos de carência e mais
seis para pagar, com juro zero.
Diante de tudo que realizamos, seria injusto e extremamente incoerente de nossa parte chegarmos ao final
de 2013 lamentando o fato de que os
problemas ao longo do ano existiram
e foram complicados. Preferimos outra via, que opta por dizer que conseguimos encontrar soluções adequadas e eficientes para cada uma das
questões que nos foram propostas.
Tudo isso para dizer que, sim,
chegamos ao final de 2013 não só

com muita história para contar,
como também com muitas vitórias
para comemorar, o que, entre outras
coisas, nos faz antever que 2014 talvez não seja um ano tão complicado
quanto se possa esperar. Pelo menos
se continuarmos no bom caminho
que vimos trilhando.
A base da nossa confiança é o
diligente trabalho desenvolvido não
só por nossas Diretorias e pela motivada equipe do SAMPAPÃO, como
também em função dos aperfeiçoamentos de gestão que os panificadores – com muito investimento,
profissionalismo e capacidade – vêm
realizando em seus negócios, a fim
de imprimir-lhes ainda mais competitividade, por meio de uma fórmula
em que ingredientes como modernidade e reinvenção entram sempre
em doses bastante generosas.
Como sempre costumo dizer,
uma classe sem representação não
tem voz, e, sem união, não tem força. Que a nossa voz, então, se eleve
em coro e em uníssono para que
2014 seja um ano ainda mais iluminado por grandes conquistas e
grandes realizações. É o desejo do
SAMPAPÃO a todos aqueles que, por
meio do trabalho honesto e dedicado, constroem um futuro melhor
para si mesmos, para suas famílias,
para sua categoria e, é claro, para
toda a sociedade brasileira.
Um grande abraço e sigam tranquilos, porque um Feliz Ano Novo,
com toda a certeza, vem aí!

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO
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dia mundial do Pão é Comemorado na av. Paulista
Cláudio Lira

na manhã do dia 16 de outubro, o SamPaPão distribuiu 30 mil pãezinhos.
diretoria e colaboradores uniram esforços para dar conta do recado.

A Comemoração do Dia Mundial do Pão, no vão livre do Masp,
na Av. Paulista, deu um colorido especial para a data, comemorada no dia 16 de outubro. Em colaboração com a Danone e a
Ticket, o SAMPAPÃO surpreendeu os paulistanos que passaram por lá naquela manhã chuvosa com a entrega de sacolinhas
contendo um kit com pães franceses e Actimel, bebida láctea
da Danone, ideal para o café da manhã, bem como um folheto,
desenvolvido pelo Departamento de Marketing das entidades,
contendo informações sobre a história, informações nutricionais
e curiosidades sobre o pão francês.
Ao todo foram distribuídos 30 mil pães, um trabalho que reuniu

Diretoria e associados das entidades, além de toda sua equipe
de colaboradores. “Cada ano a comemoração está melhor. É
muito importante a divulgação do nosso produto principal, que é
o pão. Ele tem um importante papel na pirâmide alimentar, é rico
em carboidratos e tem uma função grande na sobrevivência do
ser humano. E a comemoração é uma maneira de incentivar seu
consumo e uma oportunidade para falar de seus valores nutricionais”, afirma Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
Para a equipe da Danone, que participou pela primeira vez da iniciativa, essa foi uma grande demonstração de pareceria: “Temos
um grande interesse e um grande foco no mercado de padarias.
Assim, acredito que este início de parceria será uma alavanca de
crescimento para a Danone”, diz , Fernanda Moscarelli, gerente
de Trade Marketing da empresa. “Temos certeza que nosso produto pode agregar às padarias. Estamos cada vez mais próximos
desse segmento e mais parceiros do SAMPAPÃO”, afirma, por
sua vez, Paulo Quartarolo, gerente de Vendas da Danone.
Relevância do setor – Algumas personalidades e autoridades
fizeram questão de comparecer à comemoração do Dia Mundial
do Pão, organizada pelo SAMPAPÃO. Entre elas, o presidente
da Fiesp Paulo Skaf, que saudou a ideia de distribuir pães na
Av. Paulista como muito criativa. “A indústria de panificação é
importantíssima na geração de emprego, impostos, riquezas e
em atender as pessoas naquilo que está na cultura do brasileiro,
que é o pãozinho de cada dia”, registrou na ocasião.
Outro que esteve presente ao evento foi o vereador Toninho Paiva, considerando-o uma iniciativa bastante feliz no coração de
São Paulo, que mostra mais uma vez a estrutura das entidades
de São Paulo. “O presidente Antero tem uma Diretoria maravilhosa e um time de colaboradores fantástico, que se doa para
trabalhar e faz tudo com muito amor”, sublinhou.

idPC dá um show em sua PartiCiPação no makro extravaganza
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Os técnicos Humberto Cruz, Ricardo Aranda e Welker Evangelista deram verdadeiros shows na Carreta Sabor & Saber, na
Cozinha Experimental e no Laboratório de Padaria, apresentando receitas, demonstrações técnicas e tendências para o setor.
Cláudio Lira

Com uma brilhante participação da equipe do IDPC, o
SAMPAPÃO teve presença marcante na edição 2013 do Makro
Extravaganza – a de número sete –, um dos maiores eventos do
Brasil voltado para profissionais dos segmentos de food service e varejo, organizado anualmente pelo Makro Atacadista. E o
novo local escolhido para sediar o encontro foi Pavilhão Amarelo
do Expo Center Norte, onde ao longo de uma área de 6.000
metros quadrados, mais de 80 expositores atraíram um público de nada menos do que 8.000 visitantes no evento realizado
entre os dias 22 e 24 de outubro. Com o objetivo de contribuir
para o desenvolvimento profissional de seus clientes, o evento
oferece desde 2007, conteúdos relevantes em gestão e operação de negócio, por meio de cursos, palestras e workshops
gratuitos, ministrados por profissionais renomados da indústria
e entidades. Este ano, além do SAMPAPÃO, estiveram presente
o SEBRAE, a Abrasel, a APAS, a Nielsen e o CTP.
Sob o batuta de sua engenheira de alimentos e coordenadora
técnica Celina Nakashima, de sua nutricionista Monise Baamonde, ao longo dos três dias do Makro Extravaganza, o IDPC apresentou uma diversificada programação de cursos e workshops.

aprovação total: a equipe técnica do idPC apresentou uma diversificada
programação de cursos e workshops no evento.

Painel de notícias

esCola móvel do samPaPão: indo Para aonde jamais esteve
reggiestake.com

Para o ano de 2014, o SAMPAPÃO tomou uma decisão importante no que diz
respeito ao roteiro de sua Escola Móvel,
uma carreta equipada para promover
cursos e treinamentos nas mais variadas
áreas de alimentação, panificação e confeitaria a alunos moradores nas periferias
de São Paulo. As entidades acabam de
fechar um acordo com três importantes distribuidores e atacadistas – Assaí,
Makro e Roldão –, por meio do qual vão

assim como a nave do famoso seriado de tV, a
escola móvel vai explorar novos horizontes no
campo da formação profissional de mão de obra.

deslocar a carreta para regiões e bairros
ainda não atendidos por ela nos anos anteriores. Entre eles foram incluídos, Itaquaquecetuba, Guarulhos, Osasco, Guaianases, Moji das Cruzes e Franco da Rocha.
A programação está sendo montada neste exato momento e deve ter início no dia
2 de fevereiro. Fique ligado nas circulares
e no site do SAMPAPÃO para saber os locais e datas em que a Escola Móvel vai
estar aí pertinho de você!

Fifa

samPaPão Cria menu de lanChes exClusivo Para a CoPa do mundo

Guia trará 32 receitas
que será disponibilizado
por meio do site do
SamPaPão, juntamente
com cinco cartazes.

Falta pouquinho para o início da Copa do Mundo de Futebol no Brasil. E o SAMPAPÃO, que sempre procura
trazer informações importantes para seus associados sobre como inovar e agregar valor ao seu negócio
resolveu aproveitar o momento esportivo do País para criar a Campanha “Lanches da Copa”. O objetivo da
ação é tornar os já tradicionais encontros para assistir aos jogos ainda mais interessantes em sua padaria,
criando lanches exclusivos para os torcedores que resolverem escolhê-la como esse ponto de encontro.
Ao todo, serão 32 receitas inseridas num guia que será disponibilizado por meio do site do SAMPAPÃO,
juntamente com cinco cartazes para afixação nos pontos de venda distribuídos fisicamente pelas entidades a partir de fevereiro do ano que vem. O grande diferencial é que eles serão alusivos às seleções
que participam da Copa, ou seja, preparados com ingredientes característicos de cada país e continente.
“Dessa forma, além de degustar o lanche, o torcedor poderá conhecer um pouco mais sobre as comidas
típicas de cada nação”, observa Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

abitrigo realiza Congresso internaCional em Comandatuba
Abitrigo

para o produtor, organizou seminários e
De 20 a 22 de outubro, foi realizado,
debates. Concorreu assim para a mena Ilha de Comandatuba, na Bahia, o
lhoria do trigo nacional. O governo fez a
XX Congresso Internacional do Trigo,
sua parte e editou uma nova regulamenorganizado pela Abitrigo. O presidente
tação para a compra do trigo, que predo SAMPAPÃO, Antero José Pereira,
mia qualidade em vez da produtividade
esteve presente ao evento daquela enapenas. No plano externo, a Abitrigo
tidade, que, ao longo dos últimos anos,
celebrou convênios com produtores de
tem insistido, de maneira sistêmica, em
países do Mercosul, para que possam
um tema central: a integração da cavender o que o consumidor brasileiro
deia produtiva do trigo, com o objetivo
deseja comprar.
da agregação de valor. “Se o produtor
“Agora, é a vez do outro lado da cacolher um trigo de melhor qualidade e
deia, dos derivados do trigo e, em parmais variedades; se o moinho avançar
Para a abitrigo, qualidade da produção de trigo é o
nome desta nova fase da indústria de alimentos.
ticular, da panificação. Esse setor está
na incorporação de novas tecnologias
passando por uma verdadeira revolue na diversificação da farinha; se a inção. A padaria tradicional está sendo substituída, de um lado,
dústria dos derivados e, em particular, a panificação oferecerem
pela padaria boutique, de outro, pelo food service, a refeição
produtos novos e de melhor qualidade, todos ganharão, sobrerápida, com uma oferta diversificada de alimentos. Por sua
tudo o consumidor, que hoje tem um poder aquisitivo mais alto
vez, a panificação industrial já fornece pão semi-industrializado
e, portanto, é mais exigente. A qualidade é o nome desta nova
para uma rede de padarias. É preciso entender esse processo,
fase da indústria de alimentos”, pontua Sergio Amaral, presidenpara ajustar-se a ele, pois as novas modalidades de panificate da Abitrigo.
ção também contribuem para o aumento do consumo de trigo.
Ainda segundo ele, no início, a indústria da moagem buscou
É preciso apoiar os esforços para a modernização das padaestimular a produção de um trigo melhor e de espécies mais
rias”, reforça Sergio.
variadas. Promoveu a pesquisa, publicou uma cartilha voltada
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aPrenda inglês no Cna Com desContos esPeCiais
StockFree

falando a
mesma língua:
dominar o inglês
é fundamental
para se
diferenciar da
concorrência
e atender ao
público que virá
para a Copa.

De olho na Copa do Mundo, o SAMPAPÃO acaba de firmar um convênio com o CNA, uma
das maiores redes de escolas de idiomas do País, para promoção de cursos de inglês e espanhol para os panificadores associados das entidades e seus funcionários, com descontos
especiais. O primeiro módulo – com foco em atendimento no comércio – terá um desconto
de 30%, e, a partir do segundo, esse percentual será de 15%. No setor de panificação,
dominar o idioma inglês ou o espanhol é fundamental para se diferenciar da concorrência e
atender ao grande público que deverá vir ao País para os jogos. A metodologia utilizada pela
CNA possibilita ao aluno fluência ao falar, ler, escrever e compreender o idioma, vivenciando
situações do dia a dia. Para mais informações, é só ligar para o SAMPAPÃO.

Comitê Feminino disCute geração de resíduos em Padarias
Ana Azevedo

O Comitê Feminino do SAMPAPÃO participou da Oficina Temática de Orgânicos promovida pela Autoridade Municipal de
Limpeza Urbana (AMLURB), órgão da Prefeitura de São Paulo,
gerenciador dos serviços de limpeza urbana prestados no município. O objetivo foi começar a estabelecer diálogos temáticos
com os agentes intervenientes, para fixação de compromissos e
metas compartilhados, a serem inseridas no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS). Assim, a oficina reuniu representantes de grandes geradores de lixo orgânico, integrantes
de Organizações não Governamentais, empresários do setor de
compostagem e reciclagem de resíduos. Foram apresentados
os resultados da IV Conferência Municipal do Meio Ambiente, e
levantadas sugestões de como direcionar a coleta.
Na ocasião, as representantes do Comitê Feminino explicaram
como funcionam as campanhas de conservação ambiental atualmente em curso nas entidades, tais como as coletas de óleo
de cozinha, de baterias e pilhas, além da coleta de resíduos promovida na edição desse ano da FIPAN.
Ao longo das discussões, Vera Ruthofer, diretora Executiva do
SAMPAPÃO, colocou a questão de a cidade não dispor de locais para o encaminhamento dos resíduos orgânicos, o que
certamente elevará os custos da coleta e destinação. “Embora
as padarias sejam grandes geradores, a maior parte dos estabelecimentos são pequenos negócios e, talvez, não tenham
condições de pagar por esse trabalho, principalmente se não
tivermos opções dentro do município”, pontuou.
Os representantes da AMLURB reconhecem que não há ainda
uma estrutura de coleta e destinação, mas acreditam que ações

no encontro, o Comitê feminino explicaram como funcionam as
campanhas de conservação ambiental do SamPaPão.

como a introdução progressiva da coleta seletiva de orgânicos,
a utilização das Centrais de Processamento e o fomento de novos negócios são os pontos de partida, sem o qual, não será
possível viabilizar totalmente o que prevê a legislação.
Doação de livros – Dois anos após seu início de atividades, o
Comitê Feminino do SAMPAPÃO já está bastante consolidado e
já caminha a passos firmes. E, para 2014, ele já está preparando
a segunda edição de sua Campanha de Arrecadação de Livros
nas Padarias. O objetivo é que os clientes levem livros novos
e usados às panificadoras participantes da ação, a fim de que
eles sejam doados a instituições filantrópicas. Os proprietários
de padarias interessados em participar do projeto podem obter mais informações no site do Comitê Feminino, no endereço
www.reciclenapadaria.com.br, ou, ainda, no SAMPAPÃO.

samPaPão marCa Presença na 64ª Convenção naCional da abiP

Abip

antero José Pereira, presidente de SamPaPão, representou a
entidade no importante encontro realizado em Sergipe.
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A Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip), juntamente com o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitarias do Estado de Sergipe (Sindipan-SE) e a Associação dos Panificadores do Estado
de Sergipe realizaram, entre os dias 6 e 8 de novembro, a 64ª Convenção
Nacional da Abip, simultaneamente à Reunião Nacional da mesma entidade e ao Fórum Norte-Nordeste. O SAMPAPÃO foi representado no evento
pelo seu presidente Antero José Pereira, e pelo vice-presidente da Aipan,
Rui Manoel Rodrigues Gonçalves. O maior evento do setor de panificação
no estado de Sergipe reuniu todos os industriais do País em torno de uma
programação com seminários, palestras, apresentação de cases de sucesso, dicas para melhorar as padarias e oportunidades de negócios.

Painel de notícias

diPloma na mão e Portas abertas Para uma nova vida

Alexandre Andrade

iniciativa bem-vinda: segundo antero José Pereira, o setor da panificação
precisa de mão de obra de qualidade.

No dia 5 de novembro foi realizada na Fiesp a formatura da primeira turma do Programa de Capacitação Profissional em Panificação para egressos do sistema prisional. Mais do que um
diploma, os alunos conquistaram a oportunidade de retorno ao
mercado de trabalho formal, graças a uma iniciativa conjunta da
Fiesp, do Senai-SP e do grupo cultural AfroReggae, com o apoio
do SAMPAPÃO, por meio do Sindipan-SP, a primeira entidade
de São Paulo a abraçar a iniciativa. A capacitação teve duração
de 200 horas, período em que os alunos receberam uma bolsa-auxílio, com recursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do Ministério da Educação.
Para o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a formatura é muito significativa. “Essas pessoas erraram, pagaram pelos seus erros e
têm, sim, que ter oportunidade na vida. E a oportunidade vem
com formação, trabalho e emprego”, destacou. O presidente

da Fiesp e do Senai-SP disse que ficaria ainda mais feliz se estivesse entregando diplomas para um número maior de alunos.
“Hoje, estamos formando dez alunos, mas o grande desafio é
ampliar muito mais e para outros setores. Formarmos centenas,
milhares. E dando real oportunidade a esses indivíduos de serem pessoas do bem e de poderem ter direito a uma vida feliz e
ter tudo o que nós queremos ter”,
Panificadoras – Acreditar nas pessoas. Essa é a razão para
o SAMPAPÃO apoiar a iniciativa, segundo o presidente da entidade, Antero José Pereira. “Achamos que as pessoas devem
ter novas oportunidades. Após cumprirem suas penas, eles são
cidadãos normais e devem ter oportunidades iguais”, registrou
no dia da formatura na Fiesp. Antero disse ainda acreditar que
o projeto terá pleno êxito, principalmente, devido à participação
do Senai-SP. “Se os alunos são qualificados pelo Senai-SP, então são profissionais bem qualificados. E o setor da panificação
precisa de mão de obra de qualidade”, afirmou.
Por sua vez, Chinaider Pinheiro, coordenador do programa “Empregabilidade” do AfroReggae, falou da alegria de estar ajudando esses dez egressos: “É um sonho que muitos vivem sozinhos
e não conseguem realizar. E quando eles têm a oportunidade de
serem recolocados no mercado de trabalho, depois de encarar
diversos preconceitos, é a transformação”, sublinhou. Agradecendo aos parceiros da iniciativa – Fiesp, Senai-SP e Sindipan –
e a todos que direta e indiretamente contribuíram para o projeto,
o representante do AfroReggae relembrou que serão muitos os
beneficiários dessa ação. “Não estamos ajudando a realização
apenas dos egressos, mas de seus familiares, pessoas que buscam apenas uma coisa: oportunidade. Pois são todos iguais a
nós”, concluiu.

PaniFiCadores aPrendem sobre administração FinanCeira
No dia 26 de novembro, o SAMPAPÃO promoveu o último evento
da programação de seu Ciclo de Palestras 2013. Na ocasião,
Fernando de Almeida Santos, professor na Centro Paula Souza
– FATEC, ministrou a palestra “Administração Financeira para
Padarias”. O objetivo do evento foi demonstrar os desafios do
mercado e necessidade das Demonstrações Financeiras para
empresas de micro, pequeno e médio porte.
Entre outras informações importantes, o conferencista
destacou que as demonstrações contábeis são úteis para
buscar financiamentos, divulgar os resultados para os sócios e
investidores, informar os funcionários, entre outros benefícios.
Para facilitar o entendimento da questão, o professor
explicou a definição de porte das empresas, e destacou que
a Demonstração de Fluxos de caixa não é obrigatória para a
microempresa, mas é interessante que seja feita, pois permite
ter uma previsão de caixa mais confiável.
Outro fator importante mencionado pelo Prof. Fernando é
saber reconhecer quais os fatos contábeis que causam entrada
de dinheiro no caixa e refletir sobre o ciclo operacional. “Os
demonstrativos devem ajudar na gestão da empresa e não
apenas no setor contábil”, afirmou. Entre os desafios para os
empreendedores, ele ainda enfatizou a importância de atender
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às questões legais e às exigências mercado competitivo, bem
como compreender a nova forma de contabilidade das finanças,
mostrando que ela contribui e não apenas atua como registro. “E
os demonstrativos possibilitam mais exposição e transparência
para as empresas”, voltou à tônica.
Programação 2014 – Ano Novo, ciclo novo. O SAMPAPÃO já
preparou a programação de seu Ciclo de Palestras 2014, trazendo
sempre temas da maior importância e de grande utilidade para a
atualização dos associados. A primeira atividade será realizada no
dia 25 de fevereiro. Confira abaixo, a grade completa.
daTa
25 de Fevereiro
25 de Março
29 de Abril
27 de Maio
24 de Junho
26 de Agosto
30 de Setembro
28 de Outubro
25 de Novembro

TEMa da paLESTRa
e-social
Tendências do Mercado de Panificação e Confeitaria
Gestão Empresarial
Técnicas de Vendas nas Padarias
Captação de Recursos de Investidores
Gestão de Pessoas
Gestão Eficaz do tempo
Gerindo Processos e Melhorando os Resultados
Tendências das Mídias Sociais

Painel de notícias

samPaPão Prestigia ComPetição de ensino téCniCo do senai
Ayrton Vignola

realizado no anhembi, o evento é a maior competição do ensino técnico
do estado e o maior de empreendedorismo do brasil.

O presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, participou da
solenidade de abertura do São Paulo Skills 2013, de iniciativa
do Senai-SP, e do Festival de Empreendedorismo (Festemp),
uma realização da Fiesp e do Senai-SP. Realizado no Anhembi,
o evento é a maior competição do ensino técnico do estado
e o maior de empreendedorismo do Brasil. A competição
inclui provas teóricas e práticas. Os alunos testam as soluções
propostas e buscam descobrir a maneira mais eficaz de
realizar cada processo industrial. Neste ano, o evento teve
a participação de 727 alunos de 83 unidades do Senai-SP,
competindo em 55 modalidades de 17 áreas tecnológicas. Na
área de panificação, uma grande estrutura foi montada para
que os alunos pudessem desenvolver as atividades. “É com
grande prazer que percebemos o interesse no aprendizado da
panificação, pois o mercado precisa de profissionais cada vez
mais capacitados e preparados para trazer inovação ao nosso
setor”, afirma o presidente Antero José Pereira.

Foi lançada, durante a 27ª Festa da Primavera do SAMPAPÃO,
a Campanha de Reflorestamento do Ceripan, organizada pelo
Comitê Feminino das entidades. Mostrando a preocupação
com o meio ambiente e o bem-estar dos panificadores, as
mulheres do grupo plantaram dez mudas de árvores na região
próxima à igreja. “É apenas o primeiro passo. Nossa proposta
é garantir que esse espaço permaneça arborizado e dar o
exemplo aos mais jovens, para que eles se preocupem desde
cedo com o mundo em que vão crescer”, disse Evane dos
Santos, presidente do Comitê. Entre outras, as diretoras Edna
Matiko, Fátima Dias e Rita Ribeiro também plantaram suas
mudas. “O trabalho do Comitê está fundamentado também
nas pequenas ações. Queremos mostrar que se cada um
fizer sua parte, podemos ter um mundo mais sustentável”,
enfatiza Rita.

Ana Azevedo

lançada a CamPanha de reFlorestamento do CeriPan

Pequenas ações, grandes resultados: a proposta é garantir que o clube
permaneça arborizado, dando exemplo aos mais jovens.

No dia 19 de novembro, foram realizadas as eleições para escolha das novas
diretorias da Fundação do Desenvolvimento da Indústria de Panificação e
Confeitaria (Fundipan) e do Instituto do
Desenvolvimento da Indústria de Panificação e Confeitaria (IDPC), para a gestão 2013-2017. A posse se deu cinco
dias depois, em 24 de novembro, com
a presença de todos os eleitos em cerimônia oficial realizada no auditório do
SAMPAPÃO. Na ocasião, todos declararam aceitar os referidos cargos, assu-

StockFree

FundiPan e idPC dão Posse às suas novas diretorias

na mente e no papel: novos diretores da fundipan
e do idPC assumem cargos com o compromisso de
engrandecer entidades.

mindo o compromisso de exercê-los
com dedicação, lealdade e eficiência, respeitando e fazendo cumprir a
legislação vigente, obedecendo aos
princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade dos atos públicos, tudo
fazendo para o engrandecimento moral e material de ambas as entidades.
Confira a relação completa dos novos
diretores na página de “Diretoria &
Departamentos” desta edição da revista IP&C.

Dez/Jan 2014

:::

IP&C 791

:::

11

novidades

sabor e tradição do original FranCês

Puratos

A Puratos revitaliza a mistura para pães TEGRAL BRIOCHE. Miolo mais amarelinho,
leve, fibroso, macio e úmido, as típicas características do genuíno brioche francês,
com realçado sabor de manteiga, mas ao mesmo tempo leve e que derrete na
boca. Um novo atrativo para que as padarias possam conquistar e surpreender os
consumidores. Outra qualidade do Tegral Brioche é sua versatilidade de aplicação que
permite elaborar desde o Brioche em seu tradicional formato redondo e pequeno, até formatos de
pão de forma, recheados com cremes, roscas etc. Assim como outros pães, o Tegral Brioche tem
a tecnologia Soft’r, uma exclusividade Puratos, que garante maciez e umidade inconfundíveis ao
produto. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br

Proteção transParente e higiêniCa

Eco Esphera

Importado e distribuído com exclusividade pela Eco Esphera, o PROTETOR SALIVAR HIGIMASK
chega ao Brasil com múltiplas aplicações nas áreas de padaria, confeitaria e em todo ambiente
em que manipulem alimentos. Trata-se de um produto inovador, que apresenta 100% de bloqueio
dos microrganismos e substâncias que saem da boca e do nariz. Assim, é muito mais eficiente do
que as máscaras descartáveis comuns, que somente são eficientes se trocadas em um período
inferior a uma hora, tendo que ser descartadas na sequência pelo acúmulo de saliva e bactérias
no material, que ainda podem causar irritação nasal problemas para saúde do funcionário, além
de ser desconfortável e intimidadora, transmitindo uma imagem não agradável ao olhar do
consumidor. SAC: contato@higimask.com. Site: www.higimask.com

A Mãe Terra reinventa o lanchinho de bolso e lança o REMIX, nos
sabores “Açaí + Cupuaçu + Castanha”, “Castanhas” e “Frutas
Secas”, sendo que estes dois últimos não contêm açúcar,
podendo, então, ser consumidos por diabéticos. A proposta do
lançamento é fazer uma releitura dos tradicionais mixes de frutas
secas e castanhas, porém, sob a forma de produtos saborosos, práticos e que trazem
inovação para o segmento dos snacks saudáveis de pronto consumo. Eles trazem a mesma
quantidade por porção das barras de cereais e representam alternativa interessante para
lancheira escolar, academia, para levar no bolso ou bolsa e para as refeições intermediárias.
SAC: (11) 3468-0170. Site: www.maeterra.com.br

Naturale

naturale aPresenta novas barras de Cereais
A Naturale apresenta ao mercado quatro NOVOS SABORES DE BARRAS DE CEREAIS: “7 Grãos”, “Granola”, “Doce de Leite” e “Doce
de Leite com Cobertura de Chocolate”. Grande aposta da marca para esse ano, os produtos lançados serão fabricados com ingredientes
especiais, ricos em vitaminas e fibras, como aveia, quinua, chia, e
mel de abelha. “Realizamos diversas pesquisas até chegarmos aos
novos sabores. Nosso setor de Desenvolvimento trabalhou para criar
barras de cereais saborosas, com ingredientes importantes para a
saúde do consumidor. Afinal, não adiantaria nada criar um produto
saudável, mas que não fosse saboroso”, destaca Cristiano Dolzan,
diretor comercial da Naturale. SAC: (54) 3358-1498. Site: www.
cereaisnaturale.com.br
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Mãe Terra

releitura dos mixes de Frutas

novidades

CaFé Para Comer, em versão zero

SPA

A SPA, indústria brasileira que inventou o café comestível, cria
linha COFFEE BEANS ZERO sem adição de açúcares, nos
sabores “Espresso”, “Café com Leite” e “Cappuccino”. As
opções de embalagens também tiveram adequações baseadas
em vivências no ponto de venda junto ao consumidor. O produto
chega nas opções caixa display com 15 grãos de 10g cada,
sacos de 80g com 8 grãos de 10g, e caixa sortida de 90g com 9
grãos de 10g cada, sendo três de cada sabor. O café para comer é produzido em Vila Velha, no Espírito Santo, a partir do processamento
de café Premium 100% Arábica. SAC: 0800 704 0388. Site: www.cafecoffeebeans.com.br

novos sabores de ChiClets

Mondelēz

Chiclets, marca de goma de mascar da Mondelez Brasil, está sempre inovando e investindo em pesquisas para identificar as principais
necessidades do seu público – adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, superantenados e ávidos por novidades. Seguindo essa
linha e com o objetivo de continuar em sintonia com os anseios de seus
consumidores, a marca lança os sabores “Framboesa” e “Maçã Verde”, que
renovam e incrementam o portfólio da marca na linha de gomas com sabores
mais doces e frutados. Os lançamentos estarão disponíveis em embalagens com
duas unidades, com ilustrações criativas e divertidas de emotigums no verso da
caixinha. SAC: 0800 704 1940. Site: www.mondelezinternational.com.br

Para matar a Fome entre as reFeiçÕes
Danone

A Danone, líder em produtos lácteos frescos, anuncia sua nova marca de iogurtes:
DANIO. O novo produto representa uma proposta diferente para a categoria e é
uma ótima opção para matar a fome entre as refeições (na hora do lanche) de
maneira prazerosa e saudável. Com consistência única, Danio utiliza três vezes
mais leite em seu processo de produção, possui duas vezes mais proteína
e baixo teor de gordura em sua composição, se comparado com os iogurtes
tradicionais*. Resultado de investimentos recordes da Danone no Brasil, o
lançamento conta com um processo de produção exclusivo, que proporciona um
iogurte concentrado. SAC: 0800 7017561. Site: www.danone.com.br

Lightsweet

Para Consumir à vontade
“Abacaxi com Hortelã”, “Morango Silvestre”, “Frutas Vermelhas”, “Cereja”, “Uva” e “Limão”
são os sabores das GELATINAS MAGRO, lançamento da marca da Lightsweet. Elas chegam
ao mercado em embalagens com 10g, contendo 8kcal por porção (120g), uma opção de
sobremesa para os consumidores que precisam controlar o consumo de açúcar ou que
desejam manter uma alimentação saudável. O grande diferencial das Gelatinas Magro é que
elas são adoçadas com sucralose, uma substância derivada do açúcar da cana, 600 vezes
mais doce que açúcar, mas que não contém calorias. Sua utilização nos alimentos não oferece
riscos à saúde, já que mais de 100 estudos científicos realizados ao longo de 20 anos atestam
sua total segurança. SAC: 0800 642 8182. Site: www.lightsweet.com.br
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mais do que reFresCante, nutritivo

Jandaia

Consumido tradicionalmente em feiras livres do País o caldo de cana ou garapa como é chamado em algumas
regiões agora ganha uma versão em caixinha: o exclusivo CALDO DE CANA MARCA JANDAIA, que chega
acondicionado em embalagens TetraPak com 200ml. Ideal para o verão, o caldo de cana é considerado uma
bebida energética por isso, é muito consumido por atletas. Do ponto de vista nutricional, além de conter grande
percentual de açúcar – que o transforma em excelente fonte de carboidrato de rápida absorção –, o caldo de
cana também tem vários sais minerais como cálcio, fósforo, ferro, cloro, potássio, sódio e magnésio e algumas
vitaminas do complexo B. SAC: Site: 0800 275 5444. Site: www.sucosjandaia.com

reFrigerante Com Fibras

Brasil Kirin

FIBZ é o lançamento da Brasil Kirin que chegou para revolucionar a categoria de refrigerantes.
Disponível nos sabores “Cola” e “Guaraná”, em embalagens PET com 500ml e 2 litros, e lata com
350ml, o produto une os benefícios das fibras à satisfação de apreciar uma bebida saborosa,
refrescante e de baixa caloria. “Fibz é uma bebida inovadora com um benefício nutricional ímpar”,
afirma Silvia Andrade, diretora de Marketing de Produtos Não-alcoólicos da Brasil Kirin. Segundo o
IBGE, o brasileiro não atinge a Ingestão Diária Recomendada de fibras em sua dieta. Este nutriente
é importante para regular as funções intestinais, além de contribuir para a prevenção de diversos
outros males. “Fibz entrega 25% da IDR de fibras em uma garrafa com 500ml”, completa Silvia.
SAC: 0800 771 0123. Site: www.brasilkirin.com.br

Unilever

ades em edição limitada
Atendendo aos pedidos de seus consumidores, AdeS, marca líder em bebida à base de soja, lança EDIÇÃO
LIMITADA SABOR LIMONADA, que estará disponível no mercado até julho de 2014. A embalagem
especial foi inspirada nas cores verde e amarelo para refrescar os fãs da marca durante o verão, além de
acompanhá-los na torcida pelo Brasil. Disponível nas versões com 1 litro e 200ml, o produto contém, em
sua fórmula, o Soy Force, mix único de proteína da soja, vitaminas e minerais, que dão força para fazer
mais. AdeS Limonada é uma deliciosa combinação da proteína da soja com suco de limão natural, que
ajuda a nutrir e fortalecer o corpo todos os dias. É 0% colesterol e 0% lactose, sem conservantes e fonte
de ferro, zinco e vitaminas C, B2, B3, B6, B12 e ácido fólico. SAC: 0800 707 9977. Site: www.ades.com.br

O Vulcano Energy Drink sempre estimulou a vida ativa, fornecendo energia para quem quer estudar, trabalhar, se
divertir ou praticar esportes. A novidade é que, agora, ele oferece energia para tudo isso com um diferencial: ZERO
AÇÚCAR. Com apenas oito calorias, o VULCANO SUGAR FREE – em latas com 250ml e layout diferente da tradicional
embalagem preta do Vulcano – acompanha uma tendência mundial. “Em nossos pontos de vendas identificamos que
havia uma grande procura pela versão zero açúcar do produto. O Vulcano Sugar Free chega ao mercado para atender
quem quer abandonar o açúcar sem perder o sabor incomparável do Vulcano”, diz Guilherme Pinheiro, diretor de
Vendas e Marketing da i9 Business. SAC: 0800 648 0765. Site: www.vulcanoenergydrink.com.br

i9

vulCano ganha versão sugar Free
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Cláudio Lira

o presidente
antero José Pereira,
do SamPaPão,
com o governador
Geraldo alckmin
na cerimônia de
assinatura das
duas importantes
conquistas da
panificação
paulista.

Comemoração em dose duPla
Panificação paulista obtém redução substancial na alíquota do ICMS em toda a atividade de
alimentação na padaria e conquista linha de crédito especial para aquisição de máquinas e
equipamentos adequados à NR-12.

a

panificação paulista encerra o ano de 2013 comemorando duas importantes conquistas. As
novidades foram anunciadas pelo governador
de São Paulo Geraldo Alckimin ainda em outubro, durante a Festa da Primavera do SAMPAPÃO, em Ibiúna. (NE:
Confira a reportagem na Pág. 47 desta edição da Revista IP&C)
A primeira delas é a redução da alíquota do ICMS para
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3,2% em toda a atividade de alimentação das padarias,
à exceção do pão francês, cuja alíquota, desde 2005, já
era zero. Pela sistemática anterior, os estabelecimentos
apuravam o imposto com base nas entradas de insumos
e saídas de produtos, sobre os quais incidiam alíquotas
que variavam de 12% a 18%, de acordo com o mix de
itens comercializados.

d e s ta Q U e

A decisão atende a uma antiga reivindicação do setor de equiparação da alíquota ao mesmo patamar que
vinha sendo praticado no recolhimento do imposto em
bares e restaurantes. No sistema anterior, os impostos
eram apurados com base nas entradas de insumos e saídas, sobre os quais incidiam alíquotas maiores. Com a
mudança, o processo será mais simples. No novo sistema de apuração, os estabelecimentos devem excluir de
sua receita bruta o faturamento obtido com o pão francês, que tem carga tributária zero, além de produtos em
substituição tributária, cujo imposto é recolhido anteriormente, pela indústria.
O Decreto nº 59.781/2013 – que altera o Decreto nº
51.597, de 23 de fevereiro de 2007 – foi assinado pelo
governador no dia 21 de novembro, em cerimônia realizada no Palácio dos Bandeirantes, que contou com a
participação de diversas autoridades, representantes de
entidades classistas dos empregadores e dos funcionários, além de um grande número de panificadores e de
trabalhadores na panificação. Publicado no dia seguinte
no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ele ainda estabelece a entrada dos estabelecimentos no regime especial de tributação, que permite simplificar a apuração do
imposto e reduzir custos operacionais.
“As padarias não fabricam mais apenas pão, mas
oferecem café da manhã, almoço, jantar... Temos padarias que funcionam 24 horas. O setor de panificação
tem expressiva importância social e econômica, além de
ser um grande gerador de empregos. Com essa decisão,
estamos fazendo justiça a ele e criando um estímulo de
competitividade, para que ele evolua ainda mais”, justificou Alckmin, em pronunciamento feito na ocasião.
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO e um
dos maiores articuladores da proposta, compartilha a
visão do governador e disse que a notícia não poderia
ter sido melhor: “Temos pequenas empresas que precisam muito da redução de impostos para sobreviver, para
conseguir competir com outros segmentos. O setor de
panificação ficará agradecido para todo sempre ao governador Geraldo Alckmin, registrou.

Linha dE CRédiTo ESpECiaL
A outra grande notícia para a panificação é a abertura de
linha de crédito para financiar a aquisição de máquinas
e equipamentos em padarias instaladas no estado de
São Paulo, que precisam se adequar à NR-12, que define
as referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção visando garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores, no que tange a utilização
de máquinas e equipamentos, entre os quais batedeiras, cilindros, modeladoras, laminadoras e fatiadoras.
Pelo acordo – que também foi assinado pelo governador
Geraldo Alckmin no dia 21 de novembro, no Palácio dos
Bandeirantes –, a agência estadual de fomento Desenvolve-SP, vai oferecer até R$ 150 mil por empresa, para
o financiamento de até 90% do valor da máquina, com
prazo de até seis anos para pagar, a juros zero, e dois
anos de carência.
“Esta medida é extremamente importante e necessária, porque vai permitir a substituição de máquinas
antigas que causam muitos acidentes de trabalho entre
os funcionários. E, com toda a certeza, a modernização do setor também vai garantir maior produção e a
abertura de mais vagas”, pontuou Alckmin durante o
encontro no Palácio.
A pedido de Alckmin, o secretário de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia do Estado de
São Paulo e deputado federal Rodrigo Garcia esteve no
SAMPAPÃO no dia 12 de novembro, para dar, em primeira mão, a boa notícia da abertura da nova linha
de financiamento aos associados das entidades, sendo bastante aplaudido pelos panificadores na plateia.
“Esse é o desfecho feliz de uma história que começou
com um pedido do SAMPAPÃO ao governador Geraldo
Alckmin. Foram alguns meses de discussão, na qual
foi envolvido também o sindicato dos trabalhadores. A
participação do SAMPAPÃO em conversar com os donos de padaria, com os seus associados, para organizar
a documentação necessária e avaliar bem as condições
desse financiamento vai ser fundamental”, destacou
Garcia em entrevista à Revista IP&C.
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Saco de dinheiro: a
ausência da panificação
no texto do decreto foi
inexplicável, e gerou
muitas perdas ao setor,
obrigado a pagar
alíquota maior de iCmS.

equiParação de
alíquotas de iCms
por adriano Gomes*

Com o Decreto Nº 59.781 do Governo do Estado de São Paulo, as padarias passam a
recolher o ICMS devido mensalmente, aplicando o percentual único de 3,2% sobre a receita
bruta do período.
inTRoduÇÃo
Há muitos anos o setor de panificação vem sofrendo
com alíquotas de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) acima da média para o setor de alimentação.
O Decreto nº 51.597 emitido pelo Governo do Estado de
São Paulo em 2007 concedia às empresas do setor de bares, restaurantes, pastelarias, lanchonetes e sorveterias
um regime especial de alíquota do referido impostos,
3,2% no fornecimento de alimentação.
O setor de panificação não foi incluído no regime es-
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pecial, fato esse que fazia com que as empresas do setor
de panificação e confeitaria que estavam fora do SIMPLES pagassem alíquota maior de ICMS no fornecimento
de alimentação.
Tal fato gerou dúvidas no setor, pois muitas padarias
entenderam que a referida alíquota reduzida era aplicável ao setor e passaram a aplicar tal alíquota reduzida
no fornecimento de alimentação.
No entanto, a aplicação da alíquota reduzida não
poderia ser aplicada ao setor de panificação, o que fa-
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zia com que muitas empresas do setor atuassem na
ilegalidade. Esse entendimento sobre a ilegalidade da
aplicação da alíquota ao setor de panificação foi explanado pela própria Secretaria da Fazenda do Estado de
São Paulo.
Porém, a Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, teve a sensibilidade de entender que as padarias, atualmente, não apenas vendem pão, mas têm no
fornecimento de alimentação uma grande parte de sua
receita, aplicando, em vista disso, raríssimas multas às
empresas que atuavam em desconformidade com a Lei.
Sensível aos anseios do panificador, o SAMPAPÃO
trabalhou arduamente visando à equiparação das alíquotas de ICMS com os demais setores que fornecem
alimentação no Estado de São Paulo. Esse trabalho árduo
rendeu frutos no dia 22 de novembro de 2013, quando
o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo Geraldo Alckmin atendeu os anseios do setor e assinou o Decreto nº 59.781.
Desde então, as padarias e confeitarias paulistas passam a recolher o ICMS devido mensalmente, aplicando o
percentual único de 3,2% sobre a receita bruta do período.
O beneficio foi estabelecido pelo Decreto nº 59.781 do governador Geraldo Alckmin que permitiu ao setor optar por
este regime especial de tributação que simplifica a apuração do imposto e reduz custos operacionais. Pela sistemática anterior, os estabelecimentos apuravam o imposto
com base nas entradas de insumos e saídas de produtos
sobre os quais incidiam alíquotas que variavam de 12% a
18%, de acordo com o mix de itens comercializados.

o noVo dECRETo
O Decreto nº 51.597 dispunha da seguinte forma:
Artigo 1º – O contribuinte do ICMS que exercer atividade econômica de fornecimento de alimentação, tal
como a de bar, restaurante, lanchonete, pastelaria, casa
de chá, de suco, de doces e salgados, cafeteria ou sorveteria, e que utilize Equipamento Emissor de Cupom
Fiscal (ECF) ou Nota Fiscal emitida por sistema eletrônico de processamento de dados, bem como as empresas
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preparadoras de refeições coletivas, poderão apurar o
imposto devido mensalmente mediante a aplicação do
percentual de 3,2% (três inteiros e dois décimos por cento) sobre a receita bruta auferida no período, em substituição ao regime de apuração do ICMS previsto no artigo
47 da Lei nº 6.374, de 1º de março de 1989.
§ 1º – Para efeito deste artigo:
1. Considera-se receita bruta o produto da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria, o
preço dos serviços prestados e o resultado auferido
nas operações em conta alheia, não incluído o valor
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, o
das vendas canceladas e o dos descontos concedidos
incondicionalmente;
2. Tratando-se de contribuinte que promova, além do
fornecimento de alimentação, outra espécie de operação ou prestação sujeita ao ICMS, o regime especial de tributação de que trata este artigo somente se
aplica ao fornecimento de alimentação constituir-se
atividade preponderante;
3. Tratando-se de hotéis, pensões ou similares se aplica
o regime especial de tributação no que se refere ao
fornecimento ou à saída de alimentos por eles promovidas, desde que sujeitas ao ICMS.
§ 2º – Não se incluem, ainda, na receita bruta o valor das
operações ou prestações não tributadas por disposição constitucional e o das operações ou prestações
submetidas ao regime jurídico-tributário de sujeição
passiva por substituição com retenção do imposto.
§ 3º – Na saída de mercadoria do estabelecimento por valor
superior ao que serviu para cálculo do imposto retido
em razão da substituição tributária, o complemento do
imposto em decorrência dessa diferença está abrangido pelo regime de apuração previsto neste artigo.
A ausência do setor de panificação no texto do Decreto
foi inexplicável, e gerou muitas perdas ao setor, obrigado
a pagar alíquota maior de ICMS. Esse equívoco foi corrigido no mês de novembro de 2013 com a edição do Decreto 59.781 que alterou o Decreto 51.597:

JUrídico cível

“Artigo 1º – Ficam acrescentados, com a redação que
se segue, os seguintes dispositivos ao artigo 1º do Decreto 51.597, de 23 de fevereiro de 2007:
I – o § 1º-A:
“§ 1º-A – O disposto no item 2 do § 1º não se aplica ao
estabelecimento varejista que exerça as atividades
de padaria ou confeitaria e que esteja classificado
nos códigos 1091-1/02 e 4721-1/02 da Classificação
Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, o qual
poderá optar pelo regime especial de tributação de
que trata este decreto ainda que o fornecimento de
alimentação não se constitua atividade preponderante.” (NR);
II – O item 4 ao § 2º:
“4 – O valor das saídas internas, quando promovidas por
estabelecimento varejista referido no § 1º-A, de pão
francês ou de sal, assim entendido aquele de consumo popular, obtido pela cocção de massa preparada
com farinha de trigo, fermento biológico, água e sal,
que não contenha ingrediente que venha a modificar
o seu tipo, característica ou classificação e que seja
produzido com o peso de até 1.000 gramas, desde que
classificado no código 1905.90.90 da Nomenclatura
Comum do Mercosul, hipótese em que aplicar-se-ão
as disposições do inciso XXI do artigo 3º do Anexo II
e do inciso IV do artigo 22 do Anexo III, ambos do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação, aprovado pelo Decreto 45.490, de 30
de novembro de 2000.”
Podemos observar que a alíquota reduzida de ICMS é
aplicável a todas as padarias que forneçam alimentação,
ainda que o fornecimento de alimentação não seja a atividade principal do estabelecimento.
A medida, autorizada pelo Convênio ICMS-91/2012
celebrado no Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz). Para utilizar o sistema de apuração, os estabelecimentos devem excluir da receita bruta o faturamento obtido com pão francês, que tem carga tributária zero,

e produtos em substituição tributária, cujo imposto de
toda cadeia é recolhido pela indústria na etapa anterior.

aMpLoS BEnEFÍCioS
Dúvidas ainda surgirão quanto à extensão do Decreto,
ou seja, quais os produtos produzidos pelas padarias serão beneficiados com a alíquota reduzida. No entanto,
salvo melhor juízo, entendemos que todos os produtos
do grupo alimentação foram beneficiados.
Nesse sentido temos como exemplo uma resposta da
SEFAZ sobre aplicação da alíquota reduzida:
RESPOSTA À CONSULTA TRIBUTÁRIA 355/2010, DE 31 DE
MARÇO DE 2011
1. A Consulente, com CNAE principal referente a “atividades associativas não especificadas anteriormente” e CNAE secundária referente a “cantinas
- serviços de alimentação privativos”, informa que
“é uma instituição auxiliar da escola e tem por finalidade colaborar no aprimoramento do processo
educacional, na assistência ao escolar e na integração família-escola-comunidade, sem finalidade lucrativa” e que “assumiu a administração da cantina
escolar (...) para promover o fornecimento de refeição e lanche diretamente aos seus empregados, associados, professores e alunos”.
1.1. Em seguida aduz ter dúvidas em relação à isenção
prevista no inciso II do artigo 69 do Anexo I do RICMS/2000:
“Artigo 69 (REFEIÇÃO) – Fornecimento de refeição promovido por (Convênios ICM-1/75, cláusula primeira, III, “f”,
ICMS-35/90 e ICMS-151/94, cláusula primeira, VI, “e”):
(...)
II – Agremiação estudantil, associação de pais e mestres,
instituição de educação ou de assistência social,
sindicato ou associação de classes, diretamente a
seus empregados, associados, professores, alunos
ou beneficiários;
(...)”. Grifos Nossos
2. Dessa forma, questiona: “o vocábulo ‘refeição’
abrange lanches e salgados de lanchonete (sanduí-
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o benefício foi
estabelecido pelo
decreto nº 59.781.

3.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
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ches, coxinha, empada, etc.) para o efeito da isenção
do ICMS, conforme dispositivo citado?”.
Inicialmente, registramos que:
Fornecer refeição é entregá-la para consumo no
próprio estabelecimento fornecedor;
Esta Consultoria já expendeu diversos entendimentos no sentido de considerar refeição como sendo “a
porção de alimentos que se toma de cada vez a certas horas do dia ou da noite”, ou “qualquer comida
ou alimento, seja qual for a hora e ocasião em que
se tome”, ou ainda “porção de comida ou bebida que
se pode ingerir, conjunta ou isoladamente, a qualquer hora do dia ou da noite, a título de alimento,
assim considerada a comida ou bebida em quantidade adequada a manter, refazer ou restaurar as
forças humanas do indivíduo”;
Nesse conceito (de “refeição”), para os efeitos de tributação do ICMS e também para fins da isenção do
artigo 69 do Anexo I do RICMS/2000, estão abrangidos, entre outros alimentos, pratos “à la carte”, refeições em sistema “self-service”, lanches, “salgados”,
doces, bolos em fatias, frutas, sucos, chás, cafés,
refrigerantes, chocolates, etc., fornecidos para serem consumidos no próprio estabelecimento, com
ou sem oferecimento de serviço completo, tal como
acontece em restaurantes, bares e lanchonetes.
Por outro lado, apesar de aparentemente a Consulente não trabalhar com este tipo de produto, vale
frisar que quanto às bebidas alcoólicas, conforme
Decisão Normativa CAT-5/01, “classificadas nas po-
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sições 2203 a 2208 da Nomenclatura Brasileira de
Mercadorias – Sistema Harmonizado NBM/SH, em
atenção ao princípio constitucional da seletividade,
não são produtos essenciais como alimentos, vale
dizer, não se enquadram, pela legislação tributária,
no conceito de alimentos”. Portanto, ainda que fornecidas aos consumidores juntamente com uma
refeição qualquer, as bebidas alcoólicas não podem
ser consideradas parte da refeição.
3.5. Lembramos, por fim, que a isenção do ICMS, prevista
no inciso II do artigo 69 do Anexo I do RICMS/2000,
não se aplica quando ocorrer a chamada “saída para
viagem”, vale dizer, para consumo fora do estabelecimento.
4. Com estes esclarecimentos, damos por respondido
o questionamento da Consulente, no sentido de que
no fornecimento de refeição promovido por associação de pais e mestres diretamente a seus empregados, associados, professores, alunos ou beneficiários
(isenção do ICMS, prevista no inciso II do artigo 69 do
Anexo I do RICMS/2000), o vocábulo “refeição” abrange lanches e salgados de lanchonete (tais como: sanduíches, coxinha, empada) fornecidos para serem
consumidos no próprio estabelecimento.
A Resposta à Consulta Tributária aproveita ao consulente nos termos da legislação vigente. Deve-se atentar
para eventuais alterações da legislação tributária.
Aplicado o entendimento acima, temos então que a
abrangência do Decreto 59.781 atinge uma grande parte dos produtos fabricados pelas padarias do Estado de
São Paulo.
Portanto, a luta das entidades patronais do setor de
panificação de São Paulo, Sindipan e Aipan, que formam
o SAMPAPÃO, deu frutos a todos os panificadores do Estado de São Paulo, como vimos acima. Os esforços foram
para beneficiar o setor e retirar da ilegalidade algumas
padarias que aplicavam indevidamente a alíquota reduzida de ICMS. Dúvidas quanto à aplicação da alíquota
reduzida de ICMS ainda surgirão, porém, serão esclarecidas prontamente.

*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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a manutenção técnica
do ar condicionado
deve ser realizada
por profissionais, no
mínimo, uma vez por
ano. e a boa notícia é
que ainda dá tempo de
fazê-la para este verão.

em Clima de verão
Na estação mais quente do ano, os equipamentos de climatização de sua padaria precisam
estar funcionando a 100%. E o que está em jogo não é só o conforto de seus clientes, como
também a “saúde”. Manutenção neles!

e

m qualquer estação do ano o ar condicionado é
um quesito de importância imperativa na padaria. No verão, então, sua “presença”, além de indispensável, é ainda mais notada. Porém, nessa época, em
especial, ter um cuidado redobrado com a manutenção
dos equipamentos de climatização em seu estabelecimento torna-se obrigatório, uma vez que, em função do
maior tempo e intensidade de uso, eles estarão sujeitos
a maior risco de ocorrência de problemas. E, consideran-
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do-se que estão em jogo o conforto de seus clientes e a
economia de dinheiro com consertos e/ou gastos extras
com energia elétrica, a argumentação da correta manutenção do ar condicionado é ainda mais convincente.
A falta de manutenção e o acúmulo de impurezas
diminuem a vazão de ar, o que reduz o rendimento térmico, e conseqüentemente a vida útil do produto e a
eficiência energética, aumentando assim o consumo de
energia elétrica. Existem alguns procedimentos básicos
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de conservação, como a limpeza dos filtros de ar que podem ser realizados pelo próprio panificador. A maioria
dos condicionadores de ar é equipada com filtros do tipo
tela lavável, utilizados para retenção de poeira grossa e
que podem ser facilmente removidas com água corrente e sabão neutro. É importante que o filtro esteja totalmente seco antes de retornar ao equipamento.
No entanto, pelo menos uma vez ao ano é aconselhável uma manutenção técnica, que deve ser realizada por profissionais. Esse deve ser um procedimento de
manutenção mais completo, ou seja, com remoção do
equipamento para desmontagem e limpeza interna, que
inclui limpeza de trocadores de calor (serpentinas), bandejas de condensado, ventiladores, entre outros. A falta
de manutenção preventiva nos produtos é responsável
por boa parte das falhas prematuras em componentes,
o que gera um aumento dos custos de reparo, além dos
danos causados ao conforto dos consumidores em função de uma parada repentina.
Se você, por qualquer motivo, ainda não realizou ou
programou a manutenção de seus equipamentos de climatização, a boa notícia é que ainda dá tempo de fazê-la
antes do início ou mesmo no comecinho do verão: as
empresas fornecedoras de ar condicionado costumam
reforçar suas equipes nessa época do ano, com a contratação de profissionais para dar conta do aumento da
demanda.

ExiGênCia LEGaL
O processo de tratamento do ar é destinado a manter
os níveis adequados de qualidade do ar interior para
controle da temperatura, umidade, velocidade, material
particulado e partículas biológicas. Além de manter uma
temperatura agradável, os sistemas de ar condicionado
precisam manter a qualidade do ar de um ambiente.
Assim, a falta de limpeza nos filtros e dutos de ar
refrigerado pode acarretar não somente o desgaste prematuro do equipamento, como também o desenvolvimento de micro-organismos – fungos, bactérias e leveduras –, que podem levar os ocupantes de ambientes

climatizados a contraírem doenças respiratórias, infecciosas ou alérgicas.
O Ministério da Saúde determinou a elaboração de
um Plano de Manutenção, Operação e Controle (PMOC)
para ambientes refrigerados. O plano contém medidas
básicas para procedimentos de limpeza, remoção de
sujeiras e manutenção da integridade e eficiência dos
componentes dos sistemas de climatização para garantir a qualidade do ar e prevenção de riscos à saúde.

CoRTina dE aR
Nas padarias, umas das maiores preocupações é com
insetos por serem estabelecimentos localizados geralmente em ruas, avenidas e ou em centros comerciais, e
serem de utilização publica, necessitam estar sempre de
portas abertas. E também por manterem em exposição
alguns alimentos que podem atrair esses insetos, que
contaminam esses alimentos expostos. Dessa forma, as
portas e janelas do estabelecimento devem permanecer
fechadas o máximo de tempo possível, para melhor controle da temperatura do local, e também o consumo de
energia pelo aparelho de ar condicionado.
Uma alternativa interessante e de fácil e rápida instalação – o que a torna ideal, caso você ainda não a tenha em sua padaria e queira introduzi-la ainda neste
verão – é o sistema de cortina de ar, uma solução eficaz
no controle da energia consumida pelo ar condicionado,
pois mantém uma barreira entre o ar externo e ar interno, mesmo com portas ou janelas abertas por um longo
espaço de tempo.
Tecnicamente, ela ainda traz outra vantagem: evita
que o ar frio interno se misture com ar quente externo
provocando um choque térmico e forçando um funcionamento mais intenso do aparelho de ar condicionado por
exemplo. Trata-se de um equipamento eficaz que também funciona como importante ferramenta de apoio para
climatizador de ar ou condicionador de ar, assim como
no controle de insetos, (voadores ou terrestres), sujeira e
fumaça, entre outros, pois a barreira de ar inibe a entrada
de todas essas partículas e incômodos.
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esPecial – verÃo

Prepare sua
padaria para
turbinar suas
vendas de sorvete
neste verão.

o sol que aqueCe a
luCratividade
Com promessas de calor de rachar coquinho, o verão se aproxima, abrindo excelentes
oportunidades para você lucrar com os sorvetes em sua padaria.
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dades sobem bastante. E o mesmo acontece com os sorvetes, notadamente aqueles com sabores de frutas.
“Na verdade, o aumento de consumo, mesmo no verão, varia de empresa para empresa, dependendo de uma
combinação de fatores, tais como em que região os fabricantes e os comerciantes estão instalados. O comportamento de compra e venda é outro, assim como o dinheiro
é outro de região para região. E é isso o que determina a
Kibon

p

ara quem ainda não se deu conta, o verão 2014
promete ser quente, mas muito quente mesmo.
De acordo com previsões em longo prazo da Climatempo, ele promete temperaturas médias próximas
dos 29º C, o que torna a estação extremamente propícia
para a comercialização de produtos como água mineral,
sorvete e água de coco. Segundo os fabricantes, a média
histórica de aumento das vendas desses itens no período chega a bater os 30%, com expectativa de que elas
continuem em alta até março, quando as temperaturas
começam a cair.
Além do calor, outro fator que contribui para melhorar
a saída desses itens – bem como de outros, como saladas
de folhas frescas, sanduíches naturais, sobremesas geladas e sucos de frutas variadas – são, ainda, as festas de
fim de ano. Como as pessoas se reúnem mais, e ninguém
está a fim de “perder” tempo na cozinha, porque, afinal,
todo mundo está de férias, o consumo de água, sorvete e
pratos mais leves também é maior. Basta ver o crescente
aumento das encomendas de águas das padarias a partir
do mês de outubro, por exemplo, para ver que as quanti-

kibon: novidades desenvolvidas especialmente para cada momento
da vida.

DM9

esPecial – verÃo

“piBinho” do SoRVETE
Turbinado pela melhoria do poder aquisitivo da população brasileira – em especial, das classes C, D e E – o
mercado de sorvetes no Brasil vai muito bem, obrigado.
O consumo de suas variantes – massa, picolé e soft –
praticamente dobrou ao longo dos últimos dez anos. Os
resultados de 2013 ainda não estão obviamente fechados, mas os resultados de consumo do setor saltaram de
685 milhões de litros em 2003, para 1,209 bilhão em 2012,
perfazendo uma robusta cifra de aumento de vendas da
ordem de 76,49%.
Embora não quebre a sequência histórica de cres-

pRoFiSSionaLiZaR é pRECiSo
O consumo per capita dos sorvetes cresce no Brasil. Nos
últimos dez anos, ele deu um salto de mais de 60%, batendo nos 6,2kg/habitante, uma média considerada ainda
baixa no comparativo com outros países do mundo. Mas,
o importante é que ela continua evoluindo positivamente.
E boa parte dessa evolução pode ser creditada ao diligente
trabalho da Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes (ABIS), que, desde o ano de sua fundação, em 2003, vem
apoiando e defendendo os pleitos do setor.
Nos seus dez anos de atividades, um dos principais
vértices de atuação da entidade tem sido reverter a cultura dos brasileiros, que ainda não veem o sorvete como
um alimento nutritivo, e, sim, como uma guloseima ou
como veículo de auto-indulgência. Campanhas e mais
campanhas têm sido realizadas de forma sistemática pela
ABIS com essa finalidade “demitificadora”. Com sucesso,
diga-se. “As pessoas estão começando a entender que não
existe um ‘sorvete’ de vírus, ou seja, que ele faz mal à saúde quando o organismo está debilitado, por uma gripe, por
exemplo. Afinal de contas, quando alguém arranca um
dente ou opera as amídalas, o que os dentistas e médicos
recomendam? Sorvete!”, enfatiza Eduardo Weisberg, presidente da ABIS.
No âmbito de profissionalizar o setor – e para alavancar as vendas do produto –, a ABIS também tenta reavivar
um projeto apresentado ao SAMPAPÃO há alguns anos, que
prevê a montagem de sorveterias mais sofisticadas dentro
das padarias, com gestão terceirizada, até mesmo com uma
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cimento, o ano de 2013, segundo Weisberg, não foi dos
melhores. “Este ano, orçamento apertou. E os brasileiros
preferiram deixá-lo um pouco de lado para priorizar o pagamento da prestação do celular ou trocar os pneus do
carro que acabaram de comprar. Daí, em 2013 deveremos
ter um ‘PIBibinho’ do sorvete, ou seja, uma evolução muito pequena de negócios”, lamenta o presidente da ABIS.

noVidadES GELadaS
Longe de ser um desestímulo, para os fabricantes de sorvete essa constatação surge como estímulo extra para
apostar ainda mais no verão como uma espécie de “redentor das vendas”. É o caso da Sorvetes Jundiá, que criou
o seu Projeto Verão, especialmente para bombar em vendas no período. “Quando chega o verão, aparecem também aquelas dietas que proíbem o consumo de doces
gostosos. Pensando nisso, desenvolvemos picolés inspi-

Weisberg: esforços
da abiS para
mudar a relação
dos brasileiros
com o sorvete.

ABIS

evolução das vendas, que tanto podem crescer 10%, 20%,
ou os já mencionados 30%, quanto podem explodir e ser
100% maiores”, explica Eduardo Weisberg, presidente da
Associação Brasileira das Indústrias de Sorvetes (ABIS).

marca própria, a exemplo do que já vem acontecendo
com alguns fornecedores de café espresso.
“Fabricar sorvetes internamente na padaria, além
de representar um custo significativo para o panificador, pode se transformar numa enorme dor de cabeça,
porque, muitas vezes, ele tem que trabalhar com uma
diversidade enorme de sabores. Muitas vezes, também,
isso acaba causando rupturas no abastecimento e, consequentemente, quedas nas vendas e no faturamento”,
argumenta Weisberg. E faz também um alerta sobre a
importância de os panificadores interessados na idéia fazerem isso por intermédio da entidade: “Nosso mercado
tem fornecedores e ‘fornecedores’. A ABIS conhece muito
bem o setor, e tem condições de indicar a eles empresas
idôneas e perfeitamente dimensionadas e adequadas
para fazer essa parceria com os panificadores. Estamos
abertos para consultas”, finaliza com um sorriso.

Jundiá

esPecial – verÃo

Jundiá: picolés inspirados em sobremesas, com valor calórico
reduzido.

rados em sobremesas, com valor calórico reduzido. Assim, as pessoas vão poder comer, sem culpa, quatro novos sabores Brownie, Torta de Limão, Brigadeiro e Paçoca”,
revela Cesar Bergamini, presidente executivo da empresa.
Já a Kibon, marca da Unilever, nem esperou a proximidade da estação mais quente do ano, e já em setem-

bro, apresentou ao mercado sua nova plataforma de sorvetes para o verão 2013/2014, composta por mais de 20
produtos pensados e feitos para os consumidores, que
estão cada vez mais exigentes. As novidades vêm em
quatro grupos diferentes de produtos, com tamanhos,
apresentações e sabores desenvolvidos especialmente
para cada momento da vida.
Ao lado das linhas Blast, que traz pedaços caprichados dos doces prediletos misturados com o cremoso
sorvete Kibon nos sabores; da linha Sorveteria, com os
tradicionais Chicabon, Passas ao Rum, Doce de Leite e
Laka, em uma receita única e saborosa na versão pote de
1,5 litro; e da linha Cremosíssimo, integrada por sabores
tradicionais como Napolitano, Flocos e Creme, em nova
roupagem, o grande destaque fica para a linha 3 Seleções, nos sabores Frutas Vermelhas e Frutas Tropicais,
produzidos com frutas de verdade, além das versões
Chocolates e Nuts, produzidas com ingredientes importados, reunidos em um mesmo pote de 1,5 litro.

fiPan sUl

a inauguração
da fiPan Sul
foi prestigiada
por diversas
personalidades
do setor.

o temPo, o vento e o suCesso
Porto Alegre se transforma na capital brasileira da panificação
durante a FIPAN SUL.

o

SAMPAPÃO decidiu inovar e apostou na região
Sul para a realização da primeira edição da
FIPAN fora de São Paulo, com patrocínio da Bunge e da Souza Cruz, organização da Seven, e com a cobertura da TV SAMPAPÃO e de diversos veículos de Imprensa. E, definitivamente, foi uma aposta certeira, uma
vez que o evento suplantou todas as expectativas não
só dos organizadores, como também dos expositores e,
é claro, do público visitante, que, de 30 de outubro e 1º
de novembro, marcou presença no Centro de Eventos da
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (FIERGS),
em Porto Alegre, para conhecer as últimas novidades e
tendências para o setor da panificação, confeitaria e varejo independente de alimentos.
Durante esses três dias, mais de 5.000 profissionais
percorreram os estandes das 85 empresas participantes
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da feira, distribuídas por uma área total de 7.000 metros
quadrados, para experimentar altas doses de inovação
aplicada à conceituação de matérias-primas, produtos,
máquinas e equipamentos, e, ainda, a uma ampla gama
de serviços colocados à disposição do setor.
“Embora não tivéssemos dúvidas sobre o sucesso do
evento, conhecíamos muito bem as questões envolvidas
na promoção de um evento do porte da FIPAN fora de
sua sede tradicional, na capital paulista. Mas, graças a
uma série de estudos de mercado e de análises técnicas de viabilidade, conseguimos a positivação de resultados bem acima daqueles inicialmente projetados, o
que nos dá a confiança para alçar voos ainda maiores
de desregionalização da feira, o que é uma necessidade, em função das dimensões continentais de um país
como o nosso”, destaca Antero José Pereira, presidente

fiPan sUl

diretoria e convidados em visita inicial à feira.

a qualidade do público agradou os expositores.

do SAMPAPÃO. “Isso, porque queremos que mais e mais
panificadores dos mais distantes lugares do Brasil não
só tenham a oportunidade de conferir de perto o que a
nossa indústria vem realizando em prol do desenvolvimento do setor, como também de se instrumentalizar
para enfrentar e vencer os desafios implícitos nessa evolução”, complementa.

fornecedor de máquinas, equipamentos, insumos, matérias-primas e serviços, e a ponta, que é o panificador. E,
em alguns casos, como no dos expositores de máquinas
e equipamentos, a presença deles aqui foi extremamente importante para atender à demanda da panificação
local, no que tange ao atendimento das exigências da
NR-12”, pontua.
“O setor de panificação no Rio Grande do Sul e nos
outros estados da região está crescendo bastante, seguindo a tendência de evolução que acontece em São
Paulo e no resto do Brasil. Por isso, vejo a realização da
FIPAN SUL como uma grande oportunidade para os panificadores gaúchos, catarinenses e paranaenses virem

CaSaMEnTo pERFEiTo
Tal esforço de aproximação entre a indústria e o setor
produtivo é elogiado por José Batista de Oliveira, presidente da Abip: “Vejo com muito bons olhos esta iniciativa, que veio para facilitar negócios entre o produtor e o

Confirmando as
expectativas,
o Centro de
exposições da
fierGS se mostrou
perfeito para
receber a fiPan Sul.
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a região Sul tem forte vocação industrial.

os estandes de máquinas fizeram muito sucesso.

para cá conhecer as novidades do mercado e, naturalmente, fazerem bons negócios”, enfatiza, por sua vez,
Arildo Bennech Oliveira, presidente do Sindipan-RS, que
também fez questão de prestigiar o evento.
Cássio Luciano Borges Barbosa, presidente da Aipesp, também se diz impressionado com o que viu: “A
panificação na Região Sul tem características bastante
diferentes daquela da Região Sudeste. No Rio Grande do
Sul, em Santa Catarina e no Paraná temos uma participação muito forte das indústrias de panificação, como a
de pães congelados, por exemplo. Enquanto isso, a padaria artesanal, que é muito comum em São Paulo, só está
chegando agora por aqui. Assim, creio que a FIPAN SUL
chegou para combinar a força da Região Sul com a força
de uma feira vencedora. Já tive oportunidade de vir para
a Região Sul participar de outras mostras, mas nunca vi
uma proposta tão pujante quanto esta. Foi um casamento perfeito”, sublinha.

grão, quanto em pó. “A utilização de grãos 100% arábica,
de origem controlada, garante características muito especiais aos nossos produtos, como cremosidade acentuada,
doçura natural, acidez e amargor imperceptíveis, corpo
e retrogosto agradável e persistente, deixando a bebida com aroma e sabor incomparáveis aos dos cafés comuns”, pontua Arthur Moscofian Jr., diretor da empresa.
Apresentar novidades da segunda bebida preferida
dos brasileiros também foi o ponto forte da participação
da Sul Café na FIPAN SUL, que trabalha não só com produtos da linha gourmet, café em grão e variedades de
origens específicas, como também com todo o maquinário para oferecê-lo ao consumidor final. “A feira superou
nossas expectativas. Não imaginávamos tanto resultado
em número de pessoas e negócios fechados”, comemora
Marcus Lellis, executivo da companhia.

SupERando ExpECTaTiVaS
Assim, imbuídos no mesmo espírito, visitantes e expositores empreenderam uma verdadeira viagem ao futuro,
cujo destino comum – o sucesso – foi atingido sem escalas. Esse foi o objetivo da Brasil Kirin, empresa em franca
expansão no País, que veio para a FIPAN SUL para amplificar a visibilidade de sua marca na Região Sul: “Aproveitamos a oportunidade para apresentar aqui nossos
últimos lançamentos, entre eles o Fibz, um refrigerante
com fibras”, conta Alessandro Garcia, executivo de Canais Especiais da companhia.
Pioneiro na fabricação de café Premium no Brasil, o
Café Gourmet Santa Monica, esteve presente o evento
para apresentar seus lançamentos e linhas de produtos
para profissionais do setor, oferecidos tanto na versão em
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METaS aRRoJadaS
Em linha com a evolução do mercado, a gaúcha HT Nutri, por sua vez, trouxe para a feira dois produtos que
marcam sua entrada no setor de panificação: o farelo
de arroz Imunofiber e o prebiótico Imunoprotein, rico
em proteína de soja, destinados à fabricação de pães
especiais. “Ambos são produtos com performance tecnológica, que trazem benefícios à saúde, atuando no sistema imunológico, com efeito antioxidante e alta carga
nutricional de fibra alimentar”, explica Ribas Batista de
Freitas, gerente de Pesquisa & Desenvolvimento da HT
Nutri, também bastante satisfeito com os resultados da
panificação de sua empresa na FIPAN SUL.
Um dos diferenciais do evento citados pelos fornecedores de matérias-primas e produtos para o setor de
panificação e confeitaria, foi que ele ofereceu a possibilidade de a indústria fazer contatos diretos com os

fiPan sUl

em cada estande, um show de novidades para os visitantes.

fabricantes ofereceram produtos a preços e condições especiais.

clientes e prospects para estimular negócios na região. É
o que relata, por exemplo, José Carlos de Oliveira, gerente comercial da Adimix: “Temos metas muito arrojadas
para o crescimento de nossa companhia na Região Sul.
E a FIPAN SUL nos proporcionou a oportunidade não só
de contatar novos clientes, como também de fortalecer a
aliança com nossos distribuidores”, registra.

Com foco expandido de trabalho para a Região Sul –
principalmente ao longo dos últimos 12 meses –, outra
empresa que marcou de maneira bastante interessante
sua participação na feira foi a Arcólor, que trouxe para
o evento seu completo portfólio de produtos. “Somos
líderes na fabricação de pasta americana e uma das
mais importantes indústrias no mercado brasileiro de

fiPan sUl

a feira proporcionou importantes encontros.

mais de 5.000 visitantes prestigiaram a mostra.

misturas para panificação e confeitaria. E aproveitamos
a oportunidade de estarmos para apresentar aos nossos clientes do Sul nossa nova linha de Misturas para
Pães Light com Vegetais, alinhada com a tendência de
consumo de alimentos mais saudáveis e funcionais,
sem gorduras, açúcares, corantes, aromatizantes ou
conservantes”, destaca Scott Laport, gerente comercial
da companhia.
Especializada em pães congelados – a tendência do
momento na Europa, que também ganha espaço na
Região Sul do Brasil –, a Superpan apresentou em seu
estande na FIPAN SUL sua linha de produtos, composta
por mais de 110 itens. “O mercado de itens de panificação congelados evoluiu muito por aqui no Sul, e nós
fomos pioneiros desse projeto, entrando como facilitadores, para reduzir custos com maquinário e mão de
obra. Hoje, temos 100% das cidades do Rio Grande do
Sul atendidas, vendendo especificamente para pontos
quentes, nossos clientes. E além de pães, temos doces e
produtos de confeitaria”, ressalta Sérgio Rangel Lacerda,
diretor da Superpan.

equipamentos versáteis, multitarefas, de qualidade, segurança de operação, facilidade de higiene, entre seus
principais requisitos. Assim, com a gastronomia trazendo ao setor de panificação uma nova fonte de receita,
nada melhor do que aliar os dois segmentos: a arte de
fazer pão com sabores, formas e texturas diferenciadas,
com a arte de elaborar alimentos mais saudáveis e nutritivos”, afirma Milton Machado, diretor comercial da
Prática, que, acompanhando de perto essa tendência do
mercado, mostrou na feira toda sua linha de produtos
para panificação, com produtos fabricados dentro das
exigências da NR-12.
Com forte atuação no Rio Grande do Sul, outra empresa do setor que fez questão de marcar sua presença
na FIPAN SUL foi a Imeca. “Trouxemos para cá toda a
nossa linha de equipamentos com diferencial irresistível, que é a qualidade aliada ao preço. E todos os clientes que os adquiriram na feira foram contemplados com
frete grátis para entrega”, conta Luís Mazzon, diretor da
empresa.

pREÇoS E CondiÇõES ESpECiaiS
QuaLidadE CoM pREÇo JuSTo
O que se viu de inovação na enorme área reservada ao
setor de máquinas e equipamentos na FIPAN SUL também foi algo impressionante. As panificadoras vêm contribuindo de maneira extraordinária para o crescimento do setor de alimentos na Região Sul. E grande parte
do aumento desse faturamento vem sendo gerado pelo
setor de food service, com a criação de áreas para café,
restaurantes, lanchonetes, produtos assados na hora, incluindo novos produtos e variações de receitas.
“Esse movimento transforma as padarias em verdadeiros centros de gastronomia, que necessitam de
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Facilidades e condições especiais para compra, aliás,
também foram atributos bastante explorados durante a
participação da Brasforno na FIPAN SUL. Entre os destaques da empresa na feira, chamou muita atenção um
cilindro automático para fabricação de massas, que, ao
mesmo tempo, diminui os esforços do operador e atende perfeitamente às exigências da NR-12. “E tivemos a
preocupação de oferecê-lo a um preço muito atrativo,
que fez com que fechássemos muitos negócios, principalmente com pequenas e médias padarias. Por isso,
como também pela abertura de novos contatos, foi muito importante para a Brasforno estarmos presentes aqui
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neste evento”, diz Renato Tafaro, diretor industrial da
companhia.
Durante a primeira edição da FIPAN SUL, a Ferri também deu descontos em seus produtos. Os mais procurados pelos visitantes da feira foram os Fornos Livorno
para Pão de Queijo, Forno Livorno para Pizzas em Aço
Inox e Forno Livorno em Pintura. “Além disso, oferecemos aos clientes do evento a oportunidade de adquirir
nossos produtos com pagamento parcelado e com os juros mais baixos do mercado”, conta Reinaldo Gonçalves,
gerente de Vendas da empresa.
Bastante atuante na Região Sul, a Perfecta Curitiba
enfatizou na sua participação da feira a sua política de
preços justos, o que soou como música aos ouvidos dos
panificadores, principalmente neste momento em que
todos se esforçam para adequar-se às novas regras de
segurança operacional das máquinas e equipamentos.
“Já a proposta de trazer a feira para Porto Alegre, a fim de
movimentar o setor, foi muito feliz, porque até então só
tínhamos uma feira por aqui, que não era tão boa quanto a FIPAN SUL”, diz Rafael Angel, executivo de Vendas
da empresa.

VoCaÇÃo induSTRiaL
A qualificação do público visitante da FIPAN SUL foi outro ponto alto da mostra, bastante elogiado pelos expo-

sitores, diga-se de passagem. “O público visitante foi essencialmente profissional e muito qualificado”, sublinha
Alexsandro Cardoso, executivo da Bralyx, empresa que
trouxe para o evento no Rio Grande do Sul toda a sua
linha de máquinas para salgados, transformadores de
salgados e de confeitaria. “Foi muito importante mostrar
nossos produtos para essa gama selecionada de clientes”, complementa.
Operando no mesmo segmento que a Bralyx, a MCI
trouxe para a mostra sua linha de máquinas para fazer
salgados e doces, que atendem de forma bastante completa as panificadoras que resolveram abraçar sua vocação industrial, entre elas a Robocopy Mini. “Trata-se da
menor máquina no mercado, mas que apresenta grande
produtividade: ela fabrica até mil salgados por hora”, explica Matteo Faccioli, executivo da empresa.
Quem também caprichou em sua participação na feira foi a ECO, que apresentou aos visitantes de seu estande, entre outros equipamentos, diversos modelos de divisoras, para as mais variadas necessidades e portes de
empresa. “Nossa maior novidade, que fez muito sucesso
entre os visitantes da FIPAN SUL foram as divisoras para
embandejamento, destinadas a indústrias que fornecem
pães congelados, como algumas padarias que cresceram
muito e partiram para a industrialização, para atender
um maior número de clientes com o sistema de conge-

as atividades no
espaço do idPC
foram referência de
animação durante a
fiPan Sul.
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em cada estande, um show de novidades para os visitantes.

Gente bonita nos estandes recepcionando os visitantes.

lamento”, explica David Gabriel Sejtman, diretor de Negócios da ECO.
Com 28 anos de mercado, a Fornoflex, a seu turno,
trouxe pela primeira vez para a Região Sul sua linha
de fornos a gás e a lenha, como é o caso do Forno Flex
Special, que opera com as duas matrizes energéticas e,
por isso, é considerado um equipamento muito charmoso para a fabricação de pães dentro da linha artesanal.
“E vir para cá foi muito importante também por causa
das fronteiras muito próximas com outros países latino-americanos. Tivemos a oportunidade de atender em
nosso estante a muitos argentinos e chilenos, o que nos
abriu grandes perspectivas de negócios com esses empresários no futuro”, revela Christian Milani, do Departamento de Marketing e Vendas da Fornoflex.

SoLuÇõES diFEREnCiadaS
Na FIPAN SUL não faltaram, ainda, expositores do segmento de acessórios de promoção para panificação e confeitaria. Sentindo-se em casa, a Fôrmas Klein, mostrou
em seu estando uma série de acessórios, como fôrmas
para pães, além de armários, mesas e outros equipamentos necessários para essa produção. “A chegada da FIPAN
SUL ao nosso mercado aqui do Rio Grande do Sul é muito bem-vinda, porque ela vem imprimir profissionalismo
aos eventos setoriais por aqui. A organização foi extremamente adequada e, na próxima edição da feira, certamente estaremos por aqui, marcando presença e fechando
negócios”, registra Antônio Klein, fundador da empresa.
Outra que se sentiu em casa na feira foi a gaúcha
Alô Aloani, que atua no ramo de embalagens e produ-

o chef luiz farias,
da bunge, fez o
lançamento de seu
novo livro na feira.
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estandes funcionais facilitaram a visitação.

a tV SamPaPão fez a cobertura do evento.

tos para padarias, confeitaria e sorveterias, atendendo
não só as lojas especializadas no atendimento do setor,
como também distribuidores e atacadistas. “Participar
da FIPAN SUL foi, para nós, uma experiência vencedora. Sentimos que mesmo os clientes que já temos em
carteira ficaram bastante impressionados com a enorme
variedade de materiais para decoração e finalização de
produtos que temos a oferecer. E os novos, então, nem
se fala: viraram fregueses na hora”, comemora Sheila de
Carvalho Machado, diretora da Alô Aloani.
Presença assídua na FIPAN, a Pris Embalagens chegou ao evento no Rio Grande do Sul trazendo mais um
resultado do trabalho de sua afinada equipe de P&D. Entre elas, uma solução inusitada, que adapta o sistema
de produção de cupcakes para os bolos vendidos nas
padarias: uma embalagem forneável para bolos extremamente diferenciada. “Até mesmo em função do que
vimos aqui, estamos acelerando o processo de reformulação de nossa estratégia de vendas, e pensando em
abrir uma distribuidora na Região Sul, que representa
um forte mercado em expansão”, frisa Yuberto Tessirogui, gerente de Vendas da Pris.
Já na parte de promoção no ponto de venda, a Titã
esmerou-se no cuidado visual da apresentação de suas
vitrines de vidro curvo, tanto horizontal, quanto vertical.
Alguns modelos mais novos, mostraram, ainda, grande
diversidade de cores e modelos, incorporando sistemas
giratórios de exposição, entre outros aperfeiçoamentos.
“A Região Sul já é um mercado consolidado para a Titã.
Por isso, foi muito bom estar aqui para fortalecer ainda
mais a nossa marca. Acreditamos muito no evento antes mesmo de vir para cá, e saímos dele com a certeza
de que realizamos muito bons negócios”, conclui Ednael
Carlos Magalhães, gestor de Negócios da companhia.

EVEnToS paRaLELoS
Como era de se esperar, boa parte do sucesso da FIPAN
SUL também deve ser creditada aos eventos paralelos
realizados durante a feira. Entre, a extensa gama de atividades promovida –pelo Sistema 3S – Senac, Senai e
Sebrae –, que organizou demonstrações técnicas de produtos, palestras e seminários, reunindo um grande número de profissionais na audiência de cada uma delas.
Destaque no estande do Senac foi, ainda, a divulgação
do portfólio Diamond de cursos premium que a entidade estará realizando, a partir de 2014, por meio de parceiras com algumas grandes escolas internacionais. “O
balanço da nossa participação foi bastante positivo, porque muitas das pessoas passaram pelo nosso estande
não tinham conhecimento de que nossa entidade tinha
a oferta desses cursos”, afirma Cássio Henrique Barbieri,
supervisor educacional da entidade.
A exemplo do que aconteceu na mais recente realização da FIPAN em São Paulo, o IDPC – escola do SAMPAPÃO
– também realizou palestras e minicursos sobre qualidade e higiene dos alimentos, gestão de padarias, pizzas,
decoração de bolos, doces e cupcakes, entre outros temas. E mais uma vez, também, o sucesso da iniciativa
pode ser creditado à brilhante equipe do Instituto e à
animação do o apresentador Márcio Minucci, que ainda
comandou diversos sorteios de produtos para a plateia
durante os três dias da FIPAN SUL.
Digno de nota foi, também, o lançamento do novo
livro do renomado chef Luiz Farias, chef executivo da
Academia Bunge e gerente de serviços de Alimentos &
Ingredientes da Bunge Brasil, intitulado “Padaria Brasil O Modelo da Padaria e Confeitaria Brasileira”, realizado
no estande do SAMPAPÃO. “Para mim foi uma emoção
muito grande poder fazer o lançamento aqui, porque
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esse livro marca, realmente, um momento muito especial na minha carreira. Creio que a obra que produzi com
carinho vai contribuir para o aperfeiçoamento da panificação brasileira, porque nele retratei o sucesso de um
modelo único no planeta, que é o da padaria brasileira”,
pontua o autor, com um grande sorriso.

REuniÃo da Cipan
Finalmente – mas não menos importante –, a FIPAN SUL
também foi palco de um importante encontro realizado
no âmbito mundial das entidades de panificação e confeitaria: a Reunião Alterna da Confederação Interamericana da Indústria do Pão (CIPAN), contando com a participação de representantes de várias entidades e bases
importantes das Américas.
“Foi um encontro muito produtivo, no qual, entre outras coisas, fizemos uma avaliação financeira da entidade e apresentamos o projeto da Copa CIPAN, uma competição envolvendo profissionais de panificação e confeitaria de todos os países associados, que, agora, será
levada à análise dos outros membros, que, por alguma
razão, não puderam estar presentes a este encontro”,
destaca Roberto Nuñez, presidente da CIPAN.
“A manutenção de elos de integração como aqueles

expressos nesta reunião são muito importantes, para
seguirmos valorizando o trabalho dos panificadores e
enaltecendo o pão, como alimento nobre. Deste encontro, aliás, saiu uma interessante proposta que será encaminhada à FAO e à OMS, pedindo que o pão seja enquadrado como patrimônio mundial imprescindível para
a humanidade”, registra, por sua vez Pio Pantoja Soto,
presidente da ASPAN, do Peru. Apoiador da ideia, Hector
Facal, presidente da CIPU, do Uruguai, ainda acrescenta: “Foi muito positivo para mim estar aqui reunido com
meus amigos e representantes das entidades coirmãs da
CIPAN, porque é só a partir da união de nossos esforços que poderão ser realizadas importantes ações como
essa, que ganhou consenso e corpo entre nós”, afirma,
“A troca de experiências que conseguimos aqui, em
campos tão diversos como a análise de tendências e de
questões como a de precificação, dos insumos e da aplicação de tecnologia em cada um dos países-membro da
CIPAN, foi muito relevante, porque ela nos deu a base
para podermos realizar nosso planejamento e encaminhar soluções estratégicas de interesse comum, a fim
de beneficiar todos os panificadores da América Latina”,
conclui Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO e
entidade-anfitriã do encontro.

encontro produtivo:
os participantes da
reunião alterna da
CiPan, realizada
durante a fiPan Sul.
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60.000
ProFiSSionaiS de

Padarias, bares, restaurantes, pizzarias,
autosserviços, distribuidores e representantes
querem conhecer sua empresa.

15 a 18 de julho de 2014
expo Center norte – São Paulo

www.fipan.com.br
Realização

Patrocínio
Organização e
Vendas

Apoio

Revista
Oficial

Promovendo negócios para quem opera o Food Service

nUtriÇÃo

StockFree

Cardápio especial:
os lanches
servidos nas
padarias também
precisam entrar no
clima do verão.

no verão, esColha ser
saudável!
por Celina nakashima e Monise Baamonde*

Com pequenas mudanças no cardápio, seus clientes vão perceber o cuidado que sua padaria tem com a oferta de alternativas saudáveis.

e

nfim, estamos chegando à estação mais gostosa do
ano, o verão! E além de férias, praia e piscina, chegou
a hora também de pensar na alimentação, já que o
calor excessivo pede uma ingestão mais leve e saudável.
No inverno, costumamos ingerir alimentos mais calóricos. E quando chega a estação mais quente do ano,
bate aquele arrependimento de ter abusado das calorias.
Controlar o peso é ideal, mas não deve comprometer a
saúde. O ideal é procurar se beneficiar de alimentos pouco calóricos, com opções mais saudáveis. Uma dica importante para o verão é ter uma boa hidratação.
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Uma boa escolha para o consumidor são os sucos
naturais que, hoje, podem ser encontrados em diversos
segmentos, principalmente nas padarias, sendo que algumas delas variam esse seu cardápio “líquido” unindo
duas frutas ou agregando alguma hortaliça a alguma
delas, oferecendo ao cliente uma grande variedade de
sabores. Boas sugestões com as quais você pode turbinar seu estabelecimento são combinações como, por
exemplo, o suco de couve com laranja, o de abacaxi com
gengibre, ou, ainda, o de limão com hortelã, todos ingredientes que conferem mais sabor nas preparações.

nUtriÇÃo

REEduCaÇÃo aLiMEnTaR
Os lanches servidos nas padarias também precisam entrar no clima do verão. Sendo assim, você pode escolher,
entre diversas ofertas, os lanches naturais, contendo
hortaliças e legumes. Já para os clientes que adoram
curtir um happy hour com os amigos aí em sua casa, é
possível oferecer petiscos que trazem alguma saudabilidade, como, por exemplo, produtos assados e não fritos,
além daqueles dotados com ingredientes menos calóricos, como é o caso do queijo branco ou do peito de peru.
Uma dica é refazer o cardápio com opções mais naturais
e oferecer petiscos que incluam verduras e legumes para
acompanhar aquela cervejinha.
Os panificadores podem se valer desse período do
ano também para inovar o cardápio e oferecer alimentos diferenciados, que chamem atenção para as cores e

sabores, abusando das fibras, vitaminas e minerais. Vale,
ainda, incluir sobremesas coloridas entre as opções da
casa, utilizando frutas em suas preparações.
Com pequenas mudanças no cardápio, seus clientes vão perceber o cuidado que sua padaria tem com a
oferta de alternativas saudáveis. Com isso, eles acabarão
influenciados a experimentar, já que têm a opção a sua
disposição. E com isso, também, você irá ajudá-los nos
seus programas de reeducação alimentar, cujos bons resultados são para sempre, e podem ser usufruídos em
todas as estações do ano.
Então, boas escolhas e aproveite bem o verão aí em
sua padaria!
*CELina naKaShiMa e MoniSE BaaMondE são, respectivamente,
engenheira de alimentos/coordenadora técnica e nutricionista do IDPC.

goUrmet/idPc

enFim, o verão Chegou!
É hora de turbinar o cardápio da sua padaria com receitas novas para atrair os clientes na
estação mais quente do ano. Com opções de doces e salgados, as formulações que você
encontra nesta e nas próximas páginas foram idealizadas pela equipe do IDPC para você
vender muito – mas muito mesmo – neste verão. Confira!

verrine taPioCa
e leite de CoCo
Com Frutas
ReNdImeNto: 12 TAÇAS COM
110ML CADA.

Ingredientes
Leite Desnatado
Leite Coco
Tapioca
Açúcar refinado

cobeRtuRa:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Maracujá in Natura
22,0
121
Manga in Natura
100
550
Açúcar Refinado
9,1
50
Suco de Limão Siciliano
3,6
20

Informação Nutricional (Porção com 110g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 150kcal = 630kJ
Carboidratos 28.6g
Proteínas 2.3g
Gorduras Totais 3.9g
Gorduras Saturadas 3.3g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 2.3g
Sódio 32.5mg

%VD(*)
8%
10%
3%
7%
15%
VD não
estabelecido
9%
1%

Porcent. (%) Quant. (g)
100
518
35
181
12,5
65
15,5
80

PRocesso de FabRIcação:
1. Aquecer o leite desnatado e o leite de coco
com o açúcar. Juntar a tapioca e deixar cozinhar
em fogo baixo por 7 a 8 minutos, mexendo
frequentemente.
2. Retirar do fogo e coloque em tigelas ou taças.
Levar à geladeira até o momento de servir.
3. Para a cobertura de frutas, abrir os maracujás.
Descascar a manga e picar em cubos.
4. Juntar o maracujá, o açúcar, a manga e o suco
de limão e levar ao fogo baixo por 10 minutos.
Deixar esfriar.
5. Espalhar a cobertura sobre as taças e servir
em seguida.

(*)% 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Pão integral 4
grãos
ReNdImeNto: 4 UNIDADES COM
500G CADA.

esPoNja:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de Trigo
100
300
Farinha de Trigo Integral 33
100
Água
40
120
Fermento Natural
23
70
Fermento Biológico Seco 1
30
Percentual baseado em 100% da farinha de trigo

ReFoRço:

PRocesso de FabRIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
2. Colocar os ingredientes em um caixa de plástico e
misturar bem.
3. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 60 minutos ou
até a esponja dobrar de tamanho.

PRocesso de FabRIcação: Reforço
1. Pesar todos os ingredientes da receita, inclusive a água.
2. Colocar todos os ingredientes na masseira, com exceção
da água.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 11 minutos na velocidade rápida (2) ou até
formar o ponto de véu.

7. Dividir a massa em partes com 550g para formar pães
com 500g após o assamento.
8. Bolear e descansar por aproximadamente 20 minutos.
9. Modelar e polvilhar as sementes na superfície da massa.
10. Fermentar pro aproximadamente 45 a 60 minutos em
estufa ou até o ponto ideal do forneamento.
11. Assar em forno de convecção à temperatura de 160ºC
com vapor, por aproximadamente 35 minutos ou no
forno de lastro à temperatura de 200ºC com vapor, por
aproximadamente 25 a 30 minutos.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de Trigo
100
500
Água
40
200
Ovos
40
200
Margarina
24
120
Farinha de Trigo Integral 20
100
Semente de Linhaça
15
75
Castanha-do-Brasil
15
75
Semente de Abóbora
15
75
Semente de Girassol
15
75
Lecitina de Soja
6,4
32
Glucose
6
30
Açúcar
6
30
Leite em Pó
5
25
Sal
3,6
18
Melhorador
1
5
Percentual baseado em 100% da farinha de trigo

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 192kcal = 806kJ
Carboidratos 25.3g
Proteínas 5.3g
Gorduras Totais 8.3g
Gorduras Saturadas 1.5 g
Gorduras Trans 0.7g
Fibra Alimentar 2.5g
Sódio 233mg

%VD(*)
10%
8%
7%
15%
7%
VD não estabelecido
10%
10%

(*)% 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.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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FoCaCCia de
abobrinha
ReNdImeNto: 2 UNIDADES
COM 1,3KG CADA.
esPoNja:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de Trigo
100
100
Farinha de Trigo Integral 100
100
Fermento Biológico Seco 5
5
Água
120
120
Percentual baseado em 100% da farinha de trigo

ReFoRço:

PRocesso de FabRIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
2. Colocar os ingredientes em um caixa de plástico e
misturar bem.
3. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 60 minutos ou
até a esponja dobrar de tamanho.

PRocesso de FabRIcação: Reforço
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Misturar por mais 5 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 7 minutos na velocidade rápida (2) ou até
formar o ponto de véu.
7. Dividir a massa em duas partes e bolear. Deixar descansar
por 15 minutos.
8. Espalhar a massa em assadeira untada (40cmX60cm) com
azeite. Acrescentar o recheio e cobrir com a massa restante.

Deixar fermentar por aproximadamente 120 minutos à
temperatura ambiente.
9. Pressionar a massa, na metade da fermentação,
afundando os dedos molhados com azeite (fazendo
“buracos”) na massa.
10. Aproximadamente 10 minutos antes do término da
fermentação, furar novamente a massa como no item
anterior e aplicar a cobertura.

PRocesso de FabRIcação: Recheio
1. Refogar a abobrinha no azeite com a cebola e o alho.
2. Finalizar o recheio com o cream cheese por cima.
3. Assar em forno de lastro a temperatura de 180º C, por
aproximadamente 35 minutos.

Ingredientes
Farinha de Trigo
Ovos
Gordura Vegetal
Leite em Pó
Lecitina de Soja
Açúcar
Sal
Melhorador
Água

Porcent. (%) Quant. (g)
100
300
18
55
8
25
5
15
3
10
3
10
3
10
1,6
5
57
170

Percentual baseado em 100% da farinha de trigo

RecheIo:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Abobrinha
100
1.000
Cream Cheese
68,6
686
Cebola
11,4
114
Azeite
5
50
Alho
1,2
12
Percentual baseado em 100% da farinha de trigo

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 90kcal = 378kJ
Carboidratos 9g
Proteínas 2.8g
Gorduras Totais 5.1g
Gorduras Saturadas 2.1g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0.7g
Sódio 126mg

%VD(*)
5%
3%
4%
9%
10%
VD não
estabelecido
3%
5%

(*)% 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.
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Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Petit gateau
de doCe de leite
ReNdImeNto: 8 UNIDADES COM
118G CADA.

massa:
Ingredientes
Leite Condensado
Ovos
Farinha de trigo
Chocolate branco
Manteiga

Porcent. (%) Quant. (g)
100
200
75
150
55
110
50
100
40
80

RecheIo:
Ingredientes
Doce de Leite
Nozes Picadas
Leite em Pó

Porcent. (%) Quant. (g)
100
200
35
70
20
40

PRocesso de FabRIcação:
1. Derreter o chocolate branco com a manteiga.
2. Misturar o leite condensado com os ovos e verter sobre o chocolate
derretido com a manteiga.
3. Acrescentar a farinha aos poucos para não formar grumos. Bater bem.
4. Untar as formas para petit gateau com manteiga e leite em pó.
5. Para o recheio, bater o doce de leite com o leite em pó e levar para
geladeira por 15 minutos.
6. Modelar bolinhas com 25g e reservar na geladeira.
7. Despejar 35g de massa em cada forminha previamente untada.
8. Colocar o recheio sobre a massa.
9. Assar por 8 minutos a 220ºC.

Informação Nutricional (Porção com 118g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 455kcal = 1.911kJ
Carboidratos 51.2g
Proteínas 10.4g
Gorduras Totais 24.2g
Gorduras Saturadas 11.4g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0.8g
Sódio 107mg

%VD(*)
23%
17%
14%
44%
52%
VD não estabelecido
3%
4%

(*)% 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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PRodução das ReceItas do IdPc – equipe técnica 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.

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

Fotos: Cláudio Lira

f e s ta d a P r i m av e r a

muita animação
no evento que teve
número recorde
de público no
Ceripan.

domingo esPetaCular
Festa da Primavera 2013 do SAMPAPÃO atrai público recorde e é marcada pela visita de
convidados ilustres, entre os quais o governador Geraldo Alckmin.

c

omo sempre acontece, as Festas da Primavera
promovida pelo SAMPAPÃO são lindas demonstrações de união da família panificadora paulista.
E, nesta edição de 2013 não foi diferente. Ou foi: a 27ª
edição do evento, realizada no domingo 27 de outubro,
no Clube de Campo Ceripan, em Ibiúna, foi a melhor de
todas, superando todas as expectativas. Mais de 4.500
mil pessoas lotaram as dependências do clube das entidades – um novo recorde de participação –, para uma
verdadeira celebração de amizade e congraçamento,
que, este ano, contou com o patrocínio da AB Brasil,
AmBev, Bunge, Kibon, Moinho Anaconda, Moinho Pacífico, Ocrim, Polialimentos e Souza Cruz.
O evento foi, também, um grande sucesso em termos
de presença de convidados ilustres, entre elas, o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, dos deputados federais Arnaldo Faria de Sá e Vicente Cândido, do deputado estadual Geraldo Cruz, do prefeito de
Ibiúna Fábio Bello, do presidente da Fiesp Paulo Skaf e do
diretor do CSER/Fiesp Paulo Schoueri, além de representantes de várias entidades, como o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São
Paulo, Antônio de Almeida e Silva.

o governador alckmin trouxe notícias muito boas para os
panificadores na festa.

O governador Geraldo Alckmin, aliás, veio para trazer
duas excelentes notícias para a panificação paulista. A
primeira foi a da redução para 3,2% o ICMS sobre toda
a atividade de alimentos da padaria, a exceção do pão
francês, cuja alíquota, também por um ato do governador Alckmin, já foi reduzida a zero. Trata-se de uma
redução na carga tributária para favorecer não só a indústria da panificação, como também para beneficiar o
consumidor, porque é menos imposto. Para Antero José
Pereira, presidente do SAMPAPÃO, a notícia não poderia
ter sido melhor: “Temos pequenas empresas que depen-
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Skaf, da fiesp, fez questão de prestigiar o encontro da família
panificadora paulista.

dem muito da baixa dos impostos para sobreviver, para
conseguir competir com outros segmentos. O setor de
panificação ficará agradecido para todo sempre ao governador”, sublinhou na ocasião
Já a segunda boa notícia foi a da abertura de uma linha de crédito especial por meio da Agência de Desenvolvimento de São Paulo, a Desenvolve-SP, para financiar
máquinas e equipamentos constantes da NR-12, com
valor de até R$ 150 mil, com dois anos de carência e seis
anos para pagar, com juro zero. “Fico feliz porque esta
foi uma forma muito especial de cumprimentar a classe
dos panificadores paulistas, que atuam num setor importantíssimo para a economia do estado de São Paulo,
a fim de que suas padarias – as melhores do mundo –
continuem crescendo”, registrou o governador.

pRESEnÇa doS aMiGoS da paniFiCaÇÃo
O dia também registrou outra visita inédita. Pela primeira
vez, Paulo Skaf, presidente da Fiesp, esteve na Festa da Primavera. Encantado com a beleza do local, o presidente da
Fiesp cumprimentou os participantes da festa: “Esses momentos de confraternização e lazer são muito importan-

tes, principalmente para um setor que tem essa infraestrutura maravilhosa aqui, o Clube Ceripan, em Ibiúna. Estou
impressionado, da próxima vez quero vir passar o final de
semana aqui”, brincou, sob efusivos aplausos da plateia.
“Para mim é uma alegria muito grande estar aqui presente mais uma vez, prestando minha homenagem a esse
setor pujante, que tem posição tão relevante na economia
brasileira, e se mantém à frente dela, com expectativas
extremamente positivas”, enfatizou. “Estou muito feliz,
como parlamentar e panificador de participar de mais
esta comemoração, e, com o meu trabalho no Congresso,
de poder contribuir para o fortalecimento dessa categoria”, pontuou, por sua vez o deputado Vicente Cândido.
“Todo ano, esperamos com muita expectativa a realização desta festa. É, para nós, uma felicidade muito grande ter o Clube Ceripan em Ibiúna”, comemorou o prefeito
daquela cidade, Fábio Belo. “Pelo fato de sermos representantes de uma entidade portuguesa, temos uma grande
identidade com o setor de panificação e, naturalmente,
um grande orgulho de, todo ano, sermos convidados para
prestigiar este evento”, também comentou a respeito Antônio de Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo.

apRoVaÇÃo ToTaL doS paTRoCinadoRES
Entre os patrocinadores da 27ª Festa da Primavera do
SAMPAPÃO – que distribuíram produtos nos quiosques
e, ainda, receberam uma calorosa homenagem no palco
do Ceripan, com direito a entrega de troféus e aplausos
da família panificadora paulista na plateia –, o clima
também era de aprovação total. “A presença de nossa
empresa aqui nos ajuda muito no contato do dia a dica
com os panificadores paulistas. Por isso, nossa intenção
é continuar participando sempre desta festa”, afirmou
José Manuel Matos Coelho, do Moinho Anaconda.
A opinião de José Manuel foi compartilhada por Cássio Prioli, da Polialimentos: “É muito importante apoiar

a justa
homenagem aos
patrocinadores.
Sem eles, a
grande festa
não seria
possível.
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esse setor, que é gerador de empregos e consumidor de mão de obra. Foi muito gostoso participar
deste evento e, com certeza, continuaremos a fazê-lo nos próximos anos”, enfatizou. “A Kibon só
alcançou a posição de destaque na qual hoje se
encontra graças aos panificadores, porque a marca nasceu dentro da padaria. Por isso, queremos
continuar sempre com a parceria deles”, registrou
Rafael Hurtado, executivo da companhia.
“Fora o prazer de participar desta linda festa,
marcar nossa presença na Festa da Primavera do
SAMPAPÃO é uma fórmula que nos traz resultados
em termos de visibilidade. Por isso mesmo, também, nossa presença aqui no ano que vem já está
garantida”, destacou José Gomes, da Ocrim. Já o
chef Luiz Farias, representando a Bunge, fez questão de arrematar: “Temos uma relação de carinho
e clientes muito especiais no segmento de padaria.
São pessoas que trabalham de forma muito séria e
consistente. Por isso, queremos estar sempre presentes a iniciativas como esta, a fim de prestigiar
esses profissionais.”

uMa FESTa QuE EnTRa paRa a hiSTóRia
Tendo novamente como mestre de cerimônias o
jornalista e apresentador da Band Luciano Faccioli,
mais uma vez, também, o ponto alto da animação
da festa, sem dúvida, foi a apresentação do show,
este ano realizado pela dupla sertaneja Edson &
Hudson. Dona de um extenso repertório de sucessos, como “Amor Sincero”, “É Amor de Mais”, “Foi
Deus”, “Esqueça que eu te Amo”, “Te Quero pra
Mim” e “Quer Namorar Comigo?”, além das músicas
do seu mais recente trabalho, o CD e DVD “Faço um
Circo pra Você – Ao Vivo” (Radar Records), gravados
num picadeiro de circo, onde a dupla começou há
mais de 30 anos, lançado em janeiro deste ano.
“Adoramos padarias. E esse é um setor muito
próximo da gente. Eu, por exemplo, gosto muito
de pão com mortadela e, toda vez que posso, vou
a uma padaria para comer um sanduíche desses
e comer os doces que só a padaria tem”, afirmou
o sertanejo Edson, sendo complementado por
Hudson: “Um grande abraço para todos os panificadores de São Paulo e para o SAMPAPÃO. Continuem
sempre nesse trabalho bem-sucedido, pelo qual
nós só temos que agradecer.”
“Foi um domingo espetacular, de muita festa e

o show da dupla edson & hudson foi o ponto alto da animação da festa da
Primavera.

de confraternização entre os membros da família panificadora
paulista, numa tarde repleta de atrações e sorteios de brindes,
e na qual registramos a presença de tantos convidados ilustres”, finalizou Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.”

Padaria food service

StockFree

oportunidade
para o delivery
online: estudos
mostram que 42%
dos brasileiros
já fazem suas
refeições todos os
dias no local de
trabalho.

delivery online:
a evolução do delivery
Com acesso a novas tecnologias móveis, de pagamento e até de rastreamento, o delivery
entra, definitivamente, numa nova fase de sua evolução, para atender os desejos e necessidades dos novos consumidores.

a

tualmente, o mercado de alimentação fora do lar
é uma das vertentes da economia nacional que
oferece aos investidores rentabilidade muito acima das projeções do PIB brasileiro. Com faturamento de
aproximadamente R$ 230 bilhões por ano e gerando algo
em torno de 6 milhões de empregos em todo o Brasil, só
no ano passado o setor obteve uma taxa de crescimento de 13% em relação a 2011. E a expectativa é de que o
crescimento continue acima dos dois dígitos nos próximos três anos. Dentro dessa estatística estão inclusos
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os deliveries de comida, segmento que movimentou R$
8 bilhões no ano passado, de acordo com estimativas da
Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).
A razão dessa evolução tem múltiplicos fatores, entre os quais dois sobressaem: mais dinheiro no bolso do
consumidor e, ainda, a mudança dos hábitos alimentares da população. Com a vida cada vez mais corrida, as
pessoas têm cada vez menos tempo de fazer suas refeições em casa e até mesmo em restaurantes, passando a
preferir o delivery.

Padaria food service

De acordo com pesquisa recente realizada pela
empresa de consultoria e varejo GS&MD, 59% dos
brasileiros pedem comida em casa e a pizza é a
preferida, seguida por comida chinesa, lanches
diversos e comida brasileira. Ainda segundo o levantamento, cerca de 75% compram bebida para
acompanhar a refeição.

do TELEFonE ao CELuLaR
Nessa vertente, mudanças significativas também
têm sido observadas na parte, digamos, “tecnológica” do negócio. Em sua pré-história, o delivery fazia
uso exclusivo do telefone para operar. Hoje em dia,
entretanto, a história é outra. Com o avanço dos
meios eletrônicos, o uso da internet no delivery suplanta com larga margem a antiga ferramenta, que,
agora, caminha para ser, apenas, um complemento
do pedido eletrônico.
Essa preferência se dá pelo fato de a internet
ser a opção mais rápida, simples e barata para fazer pedidos. Com o aplicativo, o consumidor pode
efetuar o pedido em poucos cliques, além de não
precisar gastar dinheiro com a ligação telefônica.
Complementarmente, o aumento da demanda por
delivery online ainda pode ser explicado pelo fato
de o cliente possuir a comodidade de consultar diversos cardápios em um único local, sem precisar
de uma ligação telefônica para tirar dúvidas sobre
preço ou qualquer outra informação do gênero.
Sem falar que o serviço estimula os consumidores
a conhecerem e experimentarem novas opções de
restaurantes e pratos.
Aqui, mais, uma vez, os números não mentem.
“Segundo dados da Associação Brasileira de Bares
e Restaurantes (Abrasel), o mercado de entrega de
comida movimentou nada menos do que R$ 8 bilhões em 2012. Estimamos que 2% desses pedidos
foram realizados pela web ou por meio de aplicativos móveis, como smartphones e tablets. E nossa
projeção para 2013 é que essa participação dobre

para 4%”, comemora Felipe Fioravante, CEO da iFood, empresa que administra, com sucesso, uma plataforma on-line de
pedidos, que agrega mais de 1.000 pontos de venda de comida
– incluindo padarias – em oito cidades brasileiras.
Ainda de acordo com o executivo da iFood, estimativas
apontam que o delivery online brasileiro crescerá 100% ao
ano até 2015. O substancial aumento será corroborado com a
popularização de companhias como o iFood, uma vez que o
serviço beneficia diretamente as duas pontas da cadeia. “Os
consumidores podem otimizar o tempo comparando cardápios, pratos e preços em um único canal, seja na web ou nos
aplicativo móveis. No caso dos restaurantes, principalmente
aqueles de pequeno e médio porte, a vantagem está no fato
dos proprietários não precisarem investir no desenvolvimento de uma plataforma online própria – normalmente muito

cara –, além de expandir o número de clientes no médio
prazo”, justifica.

StockFree

Padaria food service

pEQuEnoS “diTadoRES”
Mas quem usa o delivery online para “importar” da rua
delícias para dentro de casa? E quais são as mais pedidas? O perfil predominante dos consumidores são homens e mulheres, na faixa etária de 25 a 35 anos, das
classes A e B. “Por meio da análise de nossos pedidos podemos constatar que os brasileiros ainda preferem pedir
pizzas (26%). Os sanduíches (15%) e a culinária japonesa
(14%) vêm em seguida”, afirma Felipe, da iFood.
Acerca dessas preferências, vale acrescentar um viés
bastante interessante, revelado por uma recente pesquisa realizada pelo RestauranteWeb – maior site de pedidos de comida online do Brasil –, com pais de crianças e
pré-adolescentes entre 2 e 15 anos, que mostrou que os
pequenos têm muito poder de influenciar os pedidos de
comida da família.
“Cerca de 70% dos entrevistados, afirmaram que a
criança da casa interfere ou interfere muito na decisão
de pedir comida online. Para 46%, os menores exercem
muita influência na escolha do prato ou no tipo de comida a ser pedido. E veja que interessante: os preferidos das crianças são a pizza, com 70%; os hambúrgueres
e lanches diversos com batata frita, com 21%; massas,
com 9%; e também a comida japonesa – com destaque
para o yakissoba e o sushi – e para a comida chinesa,
com 8%”, explica Carlos Eduardo Moyses, presidente do
RestauranteWeb. Ou seja, os mesmos eleitos pelos integrantes do perfil predominante descrito acima.

dELiVERy no TRaBaLho
A rotina de muitos brasileiros que trabalham fora de
casa está cada vez mais corrida e, seja para economizar tempo ou mesmo poder cumprir o horário de trabalho, sem ter de fazer hora-extra, muitos optam por fazer
suas refeições no seu ambiente de trabalho – alguns, até,
na própria mesa. Isso é o que mostra o resultado de outra pesquisa feita pelo RestauranteWeb.
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o delivery online deverá crescer 100% ao ano no brasil até 2015.

O estudo mostrou que 42% dos brasileiros fazem
suas refeições todos os dias no local de trabalho e 30%
afirmam fazê-lo normalmente de duas a quatro vezes
na semana. Na hora de comer no escritório, a fruta é a
opção mais pedida, com 28%, seguida do delivery, com
24%. Apesar do hábito ter como principal motivador a
economia de tempo, 69% dizem que esta é a razão, 57%
fazem as refeições dentro do escritório em grupos. E se a
empresa possuísse um canal interno de delivery? Trinta
e cinco porcento respondem que usariam sempre. Mas a
em tempo real, após a realização do pedido. Para transformar esse conceito em realidade, a empresa desenvolveu um sistema de monitoramento que será utilizado
por mais de 150 entregadores. Entre as funcionalidades
o destaque é para o acompanhamento por GPS em tempo real de todos os pedidos.
“Decidimos investir mais de R$ 2 milhões para colocar esse produto em prática e não temos dúvidas que
essa inovação revolucionará o mercado de delivery. Vamos melhorar a experiência de quem já é usuário do serviço e atrair novos consumidores”, afirma Patrick Sigrist,
sócio-diretor da Disk Cook. Além da funcionalidade, o
aplicativo também disponibilizará aos usuários mais
itens inéditos, como o agendamento de entrega, possibilidade de escolher pratos de diversos restaurantes em
um único pedido, refazer o pedido e pagar com cartão
de crédito em um clique após o primeiro cadastro. “O
consumidor terá no ‘bolso’ o cardápio dos melhores restaurantes, completo e atualizado, com fotos, descrições
e seus respectivos preços”, argumenta o executivo.

Perfil do emPreendedor

bella buarque: os bons
temPos estão de volta. mas
Com modernidade
Nova padaria inaugurada por cinco sócios na Vila Buarque, mescla modernidade às
características das agradáveis padarias dos velhos tempos.

n

o coração da Vila Buarque, bem próxima ao
centro da capital paulista, nasceu, em setembro deste ano, mais uma bela padaria.
E por ser assim, nada melhor do que combinar, no
nome dela, esse adjetivo com o do nome do bairro. Com uma fachada perfeitamente harmonizada
com a paisagem arquitetônica da região, a Panificadora Bella Buarque está instalada no térreo de
um prédio, o Edifício Chevelle, um dos mais tradicionais das redondezas, situado no nº 707 da Rua
Major Sertório.
Ali, uma pequena rampa na calçada conduz a um
universo de delícias, distribuídas ao longo de um salão de aproximadamente 200 metros quadrados de
área de venda, no qual chama atenção a distribuição
do espaço e o requinte da ambientação, que conta
com balcões e refrigeração da empresa A&R.
A área de food service tem acomodações para 68
pessoas, com possibilidade de expansão tranquila
para mais 20 lugares sentados. Nela são servidos o
almoço a la carte – com duas opções diferentes de
pratos por dia, e que permite ao cliente escolher
uma proteína (carne, ave ou peixe) e três acompanhamentos –, além de sopas e pizzas à noite e, ainda, o tradicional chope do happy hour.

Tudo dE pRiMEiRa
Já na área de produção, espaços da Bella Buarque
estão divididos entre os módulos de padaria, confeitaria e cozinha. No total, ela conta com 400 metros quadrados muito bem aproveitados e equipados com máquinas de primeira linha: os fornos
são da portuguesa Ramalhos, enquanto os mobi-

liários e acessórios de cozinha são todos da Macon. Dentro
da área de confeitaria foi instalada uma sala climatizada
para produção de sorvetes e doces e, mais ao fundo, uma
sala para salgados.
“A padaria fica no lugar do antigo estacionamento do prédio. Começamos a reforma em julho do ano passado, a partir

Perfil do emPreendedor

Cláudio Lira

unindo tradição
e modernidade:
da esq. para a dir.,
os sócios da bella
buarque luciano,
nelson, toninho e
ricardo.

de um projeto da arquiteta Rose, da Arquimix. Ela nos
deu uma ideia muito boa de concepção arquitetônica,
um conceito muito atual, e nós fomos atrás”, revela Ricardo Seara, um dos quatro sócios da nova casa, e o único que ainda não era do ramo de padarias. Os outros são
Luciano Azevedo, Nelson dos Santos Pires Jr. e Antonio
da Silva Larguesa, o Toninho, que descobriu o ponto para
a instalação da Bella Buarque na Major Sertório.
As exigências de acessibilidade – rampa na entrada,
corredores amplos e banheiro para pessoas com mobilidade reduzida – também foram totalmente observadas
na padaria. Os mesmos cuidados foram dispensados à
importante questão da sustentabilidade e da preservação
ambiental: a casa trabalha com câmara de refrigeração e
trituradores de lixo e caixas de gordura em todas as pias.

ModELo aRTESanaL
E Ricardo sorri quando perguntado sobre a receptividade
dos clientes à nova padaria: “Já no primeiro mês da inauguração construímos uma clientela enorme, cujo perfil é
composto por um misto entre moradores da Vila Buarque e dos bairros ao redor, e pessoas que estão de passagem pela região. Estamos localizados muito próximos
ao SESC Consolação, ao SENAC, ao Tribunal de Justiça, ao
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Mackenzie, à Santa Casa... Então, das 6h00 às 23h00, a
casa tem sempre movimento”, comemora ele. Pensando
na conveniência dos clientes, os proprietários do novo
empreendimento resolveram a questão da ausência de
vagas para carros no espaço da padaria com a realização
de um convênio com um enorme estacionamento situado bem defronte a ela.
Para atender a esse público variado, a Bella Buarque
investiu na contratação de funcionários capacitados,
mas iniciantes na carreira na padaria. Isso, segundo Ricardo, para evitar vícios e não tirar colaboradores de ninguém. Ao todo, são 89 pessoas treinadas na casa, antes
mesmo de sua inauguração, e que agora estão passando
com muito mérito pelo crivo de seus exigentes clientes.
Como a proposta da nova panificadora é transmitir
ao público o conceito de uma padaria tradicional, seus
proprietários optaram pelo modelo artesanal de produção. Assim, a Bella Buarque não trabalha com pré-misturas, só com farinha de trigo. “Não temos nada contra elas
ou contra quem trabalha com pré-misturas. Mas temos
interesse na linha e nas receitas artesanais, tanto na
padaria, quanto na confeitaria e na cozinha. Nosso pão,
nossos hambúrgueres e até nossa maionese são todos
feitos aqui”, enfatiza Ricardo, com muito orgulho.

mÁQUinas & eQUiPamentos

GHM

um quarto de séCulo de bons
serviços
Em outubro, a ABIEPAN completou 25
anos, marcados por diretrizes de trabalho
muito claras, tanto na área de tecnologia,
quanto na área de promoção comercial.

n

o último dia 22 de outubro, a ABIEPAN comemorou seus 25 anos de fundação. Muitas pessoas
importantes no setor de equipamentos para
panificação se juntaram, para lançar a semente de um
trabalho associativo, que acabou vingando, e se transformou numa entidade pujante e numa inegável referência
no setor.
“Tive a honra de presenciar o inicio das atividades
da ABIEPAN, participando desde a fundação da entidade.
Assim, é impossível não se fazer referência aos fundadores da entidade, e também é quase impossível que eu
deixe de citar algum nome, mas por um dever de justiça com os fundadores da ABIEPAN, farei uma nominata
de alguns nomes, muitos destes, infelizmente “in memorian”: João Gomiero; Dimas Furtado; Donato Tafaro;
José Angelo de Souza e José Angelo de Souza Jr.; Nelson
Hyppolito; Armando Taddei; Jacomo Agrello; Abílio dos
Anjos Coelho; Aldair Cristalino; Pedro Veras; Celso Macedo; Armando Moura, entre tantos outros”, enumera,
com muita emoção, Armando Taddei Junior, atual gerente executivo da ABIEPAN.

GaLERia dE pRESidEnTES
A entidade nasceu em 1998, do voluntarismo de seu
“Presidente de Honra”, Custódio Gomes da Conceição,
então presidente da ABIAM, que a acolheu em sua sede
à Rua Joaquim Nabuco, 156, 1º andar, conjunto 01. Foi ali

um bom parâmetro de análise da evolução técnica dos associados
da abiePan consiste na expressiva participação destas nas diversas
feiras nacionais e internacionais do setor.

que a Associação Brasileira das Indústrias de Panificação, Biscoitos e Massas Alimentícias deu seus primeiros
passos, comandada por seu jovem presidente, José Angelo de Souza Junior, que, com muita coragem e competência, liderou a instalação da entidade, com o apoio de
uma plêiade de experientes empresários do setor.
Em 1990, depois de seu mandato de abertura, que
durou dois anos, José Angelo passou a Presidência da
ABIEPAN a João Aparecido Gomiero, que cumpriu dois
mandatos consecutivos (1990-1992 e 1992-1994). Em
1994, João Gomiero passou o comando da entidade para
Edson Antunes Hyppolito, que também cumpriu dois
mandatos consecutivos (1994-1996 e 1996-1998).
Seguindo a ordem cronológica dos presidentes da
Associação, Norberto Chaddad foi eleito para o mandato
de 1998/2000. Este renunciou ao cargo durante seu mandato, e Edson Antunes Hyppolito, que ocupava a Vice-Presidência na chapa eleita retornou ao comando da
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ABIEPAN, cumprindo esse mandato até o final e reelegendo-se para o seguinte, entre 2000 e 2002.
Em 2002, Edson entregou a Presidência da entidade
para Antonio Marco Tafaro, que cumpriu dois mandatos:
de 2002 a 2004, e de 2004 a 2006. Neste último ano, Marco
Antonio Coelho foi eleito presidente da Associação, cargo em que permaneceu por duas gestões subseqüentes:
de 2006 a 2008, e 2008 a 2010.
Findos os mandatos de Marco Antonio Coelho, Paulo
Roberto Cavalcante foi eleito para ocupar a Presidência
da entidade, na qual permaneceu durante o mandato de
2010 a 2012. E, em 2012, Paulo Roberto foi reeleito presidente da ABIEPAN para cumprir um mandato que se
encerrará em 2014.

pRoGRaMaS dE apoio ao aSSoCiado
Hoje, depois de muito trabalho e transformações, a ABIEPAN se tornou na Associação Brasileira das Indústrias de
Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos, possui sede própria e presta relevantes serviços de
apoio aos seus associados.
Entre eles, merecem destaque, na área de tecnologia,
o Programa de Normas Técnicas junto à ABNT; o Programa de Avaliação da Conformidade de Fornos Elétricos e
Portaria 371/2009 junto ao Inmetro; o Projeto SEBRAE na
área de Normas e preparação para Certificação de Produtos; a parceria com IPT nas áreas de Certificação de
Produtos e Qualificação das Empresas; a parceria com
a Associação Brasileira dos Organismos de Certificação
(ABROC); e a parceria com sistema FIESP/CIESP. “Complementarmente, a ABIEPAN participou de forma decisiva
dos debates da elaboração da Norma Regulamentadora
12 (NR 12), junto ao Ministério do Trabalho e Emprego”,
faz questão Armando Tadei Junior.
Mas, talvez a mais importante ação da ABIEPAN seja
o programa de apoio à exportação, por meio de convênios firmados com a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior,
que permite aos associados participantes da ação au-
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mentar sua visibilidade e alavancar os seus negócios
no Comércio Exterior.

MoTiVando paRa aVanÇaR
Sem dúvida alguma, um bom parâmetro de análise da
evolução técnica das empresas associadas à ABIEPAN
consiste na expressiva participação destas nas diversas
feiras do setor de panificação e confeitaria realizadas
pelo Brasil e pelo mundo, demonstrando a cada novo
evento a evolução de seus produtos, até chegar ao nível
de qualidade apresentada por aqueles apresentados nas
feiras realizadas ao longo de 2013.
Embora dona de um pequeno número de associados,
a ABIEPAN é uma entidade que se destaca por possuir
diretrizes de trabalho muito claras, tanto na área de tecnologia, quanto na área de promoção comercial de seus
associados.
“Eu me sinto muito feliz de ter participado ativamente dos últimos 14 anos de atividades da ABIEPAN,
procurando colaborar com muito empenho de todas as
ações a que a entidade se propôs fazer, vibrando a cada
sucesso alcançado, tentando motivar os companheiros a
trabalhar, mesmo que utilizando aquele tempo que eles
não dispõem, para cada vez mais engrandecer o nome e
projeção da ABIEPAN. Assim sendo, aproveito o momento para parabenizar a todos os participantes desse grande projeto que é a nossa Associação, esperando ver esta
entidade cada dia mais importante e decisiva”, finaliza
Armando Tadei Junior, com um grande sorriso.

FaLha noSSa!
Na seção “Máquinas & Equipamentos da última edição da revista IP&C (Nº 790 – Out/Nov 2013), deixamos de incluir o nome da MCI entre as empresas que
participaram da feira IBIE 2013, nos Estados Unidos,
como parceira do Projeto ABIEPAN/APEX. Pedimos
sinceras desculpas à MCI e aos nossos leitores.

internacional
Cipan pERFoRMS ShiFT MEETinG duRinG Fipan SuL
The FIPAN SUL – held between October 30th and November 1st, at
the Events Center of the Federation of Industries of Rio Grande do Sul
(FIERGS), in Porto Alegre – was the scene of an important meeting held
under world entities bakery and confectionery: the Shift Meeting of the
Inter Interamerican Confederation of Bread Industry (CIPAN), with the
participation of representatives of various entities and important bases of
the Americas. “It was a very productive meeting, in which, among other
things, did a financial review of the entity and present the design of CIPAN
Cup, a competition involving professional bakery and confectionery of all
associated countries, which now will be taken to the analysis the other
members, who, for some reason, unable to attend this meeting”, says
Roberto Nuñez , president of CIPAN . “The exchange of experiences we got
here, in fields as diverse as analysis of trends and issues such as pricing,
inputs and application of technology in each of the member countries of
the CIPAN was very relevant, because it provided the foundation for us to
realize our strategic planning and forward solutions of common interest
in order to benefit all bakers in Latin America” concludes Antero José
Pereira, president of SAMAPÃO, the entity who host the meeting.
Cipan REaLiZa REunión aLTERna duRanTE La Fipan SuL
La FIPAN SUL – realizada entre el 30 de octubre y 1er de noviembre,
en el Centro de Eventos de la Federación de Industrias de Río Grande
do Sul (FIERGS), en Porto Alegre – fue el escenario de una importante
reunión celebrada bajo panadería y confitería entidades del mundo: la
Reunión Alterna de la Confederación Interamericana de la Industria del
Pan (CIPAN), con la participación de representantes de diversas entidades
y bases importantes de las Américas. “Fue una reunión muy productiva,
en la cual, entre otras cosas, hizo una revisión financiera de la entidad y
presentar el diseño de la Copa CIPAN, una competicíon profesional con
la participación de la panadería confitería de todos los países asociados,
que ahora será llevado al análisis los otros miembros, que, por alguna
razón, no puedan asistir a esta reunión”, dice Roberto Nuñez, presidente
de CIPAN. “El intercambio de experiencias que tenemos aquí, em los
más diversos campos como el análisis de las tendencias y cuestiones
como la fijación de precios, los insumos y la aplicación de la tecnología
en cada uno de los países miembros de la CIPAN era muy relevante, ya
que sentó las bases para que realicemos nuestra planificación estratégica
y soluciones a plazo de interés común con el fin de beneficiar a todos los
panaderos de América Latina”, concluye Antero Pereira, presidente de
SAMAPÃO, la entidad que acoger la reunión.
WoRLd BREad day iS CELEBRaTEd in Sao pauLo
This year’s celebration of World Bread Day celebration, taken back into
the MASP, at Paulista Avenue, gave a special color for the date, which
falls on October 16. In partnership with business and Ticket Danone, the
SAMPAPÃO surprised all the people who passed through there on that
rainy morning with the delivery of small bags containing a kit with French
bread and Actimel, Danone dairy drink, ideal for breakfast, and a brochure
developed by the Department talking about the entities and information
about the history, nutritional information and fun facts about French bread.
In total, 30,000 loaves were distributed, a job that brought the Directory,
members of institutions and his team of employees. “Each year the
celebration is better. It is very important for the dissemination of our main
product , which is the bread. He has an important role in the food pyramid, is
rich in carbohydrates and has a great role in human survival. Our celebration

is a way to encourage consumption and the opportunity to talk about their
nutritional values”, says Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO.
dÍa MundiaL dEL pan SE CELEBRa En SÃo pauLo
Este año, la celebración del Día Mundial del Pan celebración, tomada
de nuevo en el MASP de la Avenida Paulista, dio un color especial
para la fecha, que se celebra el 16 de octubre. En colaboración con las
empresas Danone y Ticket, el SAMPAPÃO sorprendió los paulistanos
que pasaron por allí en esa lluviosa mañana con la entrega de bolsas
pequeñas que contienen un kit con pan francés y Actimel, bebida láctea
de Danone, ideal para el desayuno, así como un folleto desarrollado por el
Departamento hablando sobre las entidades y contienendo informaciones
sobre la historia, la datos nutricionales y datos divertidos acerca de pan
francés. En total, 30.000 panes fueron distribuidos, un trabajo que reunió
la Directoria, miembros de las entidades y todo su equipo de empleados.
“Cada año, la celebración es mejor. Es muy importante para la difusión
de nuestro producto principal, que es el pan. El tiene un papel importante
en la pirámide de los alimentos, es rico en hidratos de carbono y tiene
un gran papel en la supervivencia humana. Nuestra celebración es una
manera de fomentar el consumo y la oportunidad de hablar de sus valores
nutricionales”, dice Antero José Pereira , presidente de SAMPAPÃO.
SaMpapÃo CREaTES uniQuE MEnu FoR appETiZERS Cup
WoRLd
SAMPAPÃO, which always seeks to bring important information to its
members on how to innovate and add value to your business decided
to use the Soccer World Cup, which will be held in 2014 in the country,
to create the “Snacks Cup” campaign. The objective of the action is to
transform traditional traditional meetings to see more interesting games
in the bakery, creating unique snacks for fans who choose it as a
meeting point. In total, 32 recipes were inserted in a guide that will be
available through the site SAMPAPÃO, along with five posters exhibition
outlets physically distributed by the entities from February next year. The
big difference is that they are referring to the teams participating in the
World Cup, or cooked with characteristic ingredients of each country
and continent. “Therefore, in addition to tasting snack fans can learn
more about the typical food of each country,” says Antero José Pereira,
president of SAMPAPÃO.
SaMpapÃo CREa MEnú dE apERiTiVoS úniCo paRa La Copa
dEL Mundo
SAMPAPÃO, que siempre busca llevar información importante a sus
miembros sobre la manera de innovar y añadir valor a su negocio decidió
aprovechar la Copa do Mundo de Fútbol, que sera realizada en 2014 en
el país, para crear la campaña “Snacks Cup”. El objetivo de la acción es
transformar las tradicionales reuniones tradicionales para ver los juegos
aún más interesantes en su panadería, creando bocadillos únicos para los
aficionados que la eligen como punto de encuentro. En total, 32 recetas
fueran insertadas en una guía que estará disponible a través del sitio
SAMPAPÃO, junto con cinco carteles de exhibición en puntos de venta
distribuidos físicamente por las entidades a partir de febrero del próximo
año. La gran diferencia es que están aludiendo a los equipos participantes
en la Copa Mundial, o cocinados con ingredientes característicos de cada
país y continente. “Por lo tanto, además de la degustación de aperitivos,
los aficionados pueden aprender más acerca de las comidas típicas de
cada país”, dice Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO.
Dez/Jan 2014
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serviÇos

Convenção Coletiva

idPC – agenda de Cursos 2014
JANEIRO

StockFree

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo
celebrou com o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Panificação e
Confeitaria e Afins de São Paulo, com
a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado de
São Paulo, com o Sindicado dos Traba- a presente Convenção
lhadores nas Indústrias de Alimenta- Coletiva têm vigência
ção de Guarulhos e com o Sindicato para o período de 1º de
dos Trabalhadores das Indústrias de novembro de 2013 a 31
de outubro de 2014.
Alimentação de Jundiaí, uma Convenção Coletiva com vigência para o período de 1º de novembro de
2013 a 31 de outubro de 2014.
Com relação ao tópico de “Reajuste Salarial”, sobre os salários
de 1º de novembro de 2012 será aplicado, a partir de 1º de novembro de 2013 o percentual total de 6,58%, em uma única parcela,
descontando-se eventuais antecipações efetuadas no período.
Mas vale dizer, por exemplo, que, para os empregados admitidos após 1º de novembro de 2012, há alguns critérios que
deverão ser observados. Assim, no salário do admitidos em funções de paradigma, será aplicado o mesmo percentual de reajuste salarial concedido ao paradigma e previsto na Convenção
Coletiva. Já em se tratando de função sem paradigma e para
as empresas constituídas após 1º de novembro de 2012, serão
aplicados percentuais de acordo com uma tabela, por mês trabalhado, que pode ser encontrada clicando em “Circulares”, no
site do SAMPAPÃO.
CESTa BÁSiCa E dia do padEiRo
Outro tópico importante diz respeito às cestas básicas. Pela
Convenção Coletiva, as empresas com até 45 empregados fornecerão cestas básicas no valor de R$ 37,00. Já as empresas que
têm a partir de 46 empregados, deverão fornecê-las no valor de
R$ 52,00. O desconto é de R$ 2,00 por mês. O trabalhador que
tiver faltas injustificadas, ou cinco atrasos mensais, ou, ainda,
60 minutos de atraso no mês perderá o direito ao benefício.
A Convenção Coletiva também estabelece um abono de
salário de 10% para todos os trabalhadores que tiverem cinco
anos ou mais de trabalho na mesma empresa. Já para os empregados que contarem com pelos menos 90 dias de trabalho
no dia 13 de junho de 2014, será concedido um valor de R$ 75,00
a título de Dia do Padeiro.

bem-vindos novos assoCiados do samPaPão!
KELMES pRoduToS aLiMEnTÍCioS LTda. – ME
Rua VEMaG, 290 – ViLa CaRioCa
aRTE EM MaSSaS E FESTa LTda.
aV. FLoR dE aBiSSÍnia, 469 – paRQuE GuaRani
BERTa padaRia LTda. – ME
Rua EMÍLio GoLELLa, 108 – paRQuE SÃo doMinGoS
paniFiCadoRa E ConFEiRaRia noVa piLaR aZuL LTda.
Rua BETaRi, 493 – pEnha
EL Shaday pÃES E doCES LTda.
Rua inTERaTiVa, 17 – ViLa BRaSiLândia
BouLanGERiE La niLLETTE pÃES E doCES LTda.
aV. EnG. CaETano ÁLVaRES,
7.585 – paRQuE auRoRa
paniFiCadoRa GRÃo dE TRiGo LTda. – Epp
Rua MaRTiniano dE CaRVaLho,
197 – LiBERdadE
ind. E CoM. dE aLiMEnToS pERECÍVEiS BRaGa E BRaGa
Rua ViCEnTE dE SouZa
BaRRoS, 216 – ChÁCaRa CRuZ SuL
GRÃo do ipiRanGa pÃES E doCES LTda.
Rua BoM paSToR, 1.371 – ipiRanGa
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Doces finos

9h às 12h

20/01 a 24/01

Massa Folhada

14h às 18h

20/01 a 24/01

Higiene e Manipulação

15h às 18h

27/01 a 28/01

Responsável Técnico

15h às 18h

27/01 a 31/01

Pães rústicos

9h às 12h30

27/01 a 31/01

Decoração de bolos

15h às 18h

27/01 a 31/01

Rotulagem nutricional

15h às 18h

29/01

FEVEREIRO
Básico salgados (salgadinhos)

9h às 13h

03/02 a 07/02

Pães fibras/funcionais

15h às 18h

03/02 a 07/02

Tortas geladas

9h às 12h

10/02 a 14/02

Chocolataria fina

15h às 18h

10/02 a 14/02

Básico panificação

14h30 às 18h

10/02 a 26/03

Tendência em confeitaria

9h às 12h

17/02 a 21/02

Higiene e Manipulação

15h às 18h

17/02 a 18/02

Responsável Técnico

15h às 18h

17/02 a 21/02

Rotulagem nutricional

15h às 18h

26/02

Massa Folhada

9h às 13h

24/02 a 28/02

Tábua de frios

15h às 18h

24/02 a 28/02

Higiene e Manipulação

9h às 12h

06/03 e 07/03

Chocolataria fina

9h às 12h

10/03 a 14/03

Petit four avançado

15h às 18h

10/03 a 14/03

Responsável Técnico

9h às 12h

17/03 a 21/03

Básico salgados (salgadinhos)

9h às 13h

17/03 a 21/03

Chocolataria fina

9h às 12h

24/03 a 28/03

Doces finos

15h às 18h

24/03 a 28/03

Higiene e Manipulação

15h às 18h

20/03 e 21/03

Rotulagem nutricional

15h às 18h

26/03

Básico confeitaria

14h30 às 18h

24/03 a 09/05

Pães rústicos

9h às 12h30

31/03 a 04/04

Tábua de frios

15h às 18h

31/03 a 04/04

Cardápio de inverno

15h às 18h

31/03 a 04/04

Tendência em confeitaria

9h às 12h

07/04 a 11/04

Higiene e Manipulação

15h às 18h

07/04 e 08/04

Responsável Técnico

15h às 18h

07/04 a 11/04

Pães rústicos

14h30 às 18h

07/04 a 11/04

Rotulagem nutricional

15h às 18h

16/04

Congelamento pães

9h às 12h

22/04 a 25/04

Tábua de frios

15h às 18h

24/04

Básico panificação

14h30 às 18h

05/05 a 17/06

Pães rústicos

9h às 12h30

05/05 a 09/05

Doces finos

9h às 12h

12/05 a 16/05

Tortas geladas

9h às 12h

19/05 a 23/05

Responsável Técnico

15h às 18h

19/05 a 23/05

Higiene e Manipulação

15h às 18h

19/05 e 20/05

Básico salgados (salgadinhos)

15h às 18h

19/05 a 23/05

Curso de atendimento ao cliente

15h às 18h

19/05 a 30/05

Tábua de frios

9h às 12h

21/05

Rotulagem nutricional

15h às 18h

28/05

Congelamento de pães

9h às 12h

02/06 a 05/06

Petit four avançado

15h às 18h

09/06 a 13/06

Massa Folhada

9h às 13h

09/06 a 13/06

Higiene e Manipulação

9h às 12 h

12/06 e 13/06

Tendência em confeitaria

9h às 12h

23/06 a 27/06

Higiene e Manipulação

15h às 18h

23/06 e 24/06

Responsável Técnico

15h às 18h

23/06 a 27/06

Decoração bolos

15h às 18h

23/06 a 27/06

Rotulagem nutricional

15h às 18h

24/06

Pães rústicos

15h às 18h

30/06 a 04/07

Básico salgados (salgadinhos)

9h às 13h

14/07 a 18/07

Chocolataria fina

15h às 18h

28/07 a 01/08

Curso básico confeitaria

14h30 às 18h

28/07 a 09/09

Higiene e Manipulação

15h às 18h

28/07 e 29/07

Responsável Técnico

15h às 18h

28/07 a 01/08

MARÇO

ABRIL

MAIO

JUNHO

JULHO

