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Antero José Pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO

e d i t o r i a l

tação em 2013, a luta do SAMPAPÃO 

por melhorias constantes naquilo 

que consideramos o tripé funda-

mental de nossa atuação – leia-se a 

desoneração do pão e dos produtos 

de confeitaria, a promoção da me-

lhoria da qualidade do produto e a 

consolidação do processo de aprimo-

ramento empresarial do modelo da 

padaria paulistana, tudo isso soma-

do à formação e ao aperfeiçoamen-

to da mão de obra –, continuaremos 

firmes em nossa proposta de geração 

ininterrupta de desenvolvimento. 

Somos muitos, somos fortes e, 

sobretudo, somos unidos. E, assim, 

sem abandonar a nossa disposição 

pela luta e pela defesa de nossos 

pleitos comuns, acreditamos que, 

ao final de 2014, o balanço do ano 

será, mais uma vez, bastante posi-

tivo, razão pela qual teremos mui-

tos novos motivos para comemorar. 

Contem sempre conosco e com o 

SAMPAPÃO.

Um forte abraço!

uitas vezes um aconteci-

mento, sozinho, vale, em 

singularidade, por mil ou-

tros combinados. E, algumas vezes, 

também, envolvidos por uma agen-

da de compromissos e uma progra-

mação de trabalho intensa, a gente 

nem se dá conta da dimensão dessas 

conquistas. Essa dinâmica espelha 

muito bem o que aconteceu no final 

do ano passado, quando anuncia-

mos a redução do ICMS para toda a 

atividade de alimentação nas pada-

rias, como fruto de uma iniciativa do 

SAMPAPÃO. Trata-se de um aconteci-

mento inédito, uma vitória estupen-

da da panificação paulista, daquelas 

que merecem entrar para a história.

Tanto é assim, que muitos asso-

ciados entraram em contato conos-

co, meio incrédulos, buscando mais 

informações sobre o assunto, crian-

do um recorde de atendimentos no 

Departamento Jurídico das entida-

des. A pergunta recorrente foi: “Três 

vírgula dois por cento de alíquota de 

ICMS, quando a gente estava acos-

tumada a pagar 12% e até 18% de 

ICMS? Isso está certo mesmo?!” Sim, 

amigo panificador, o dado é correto.

Essa conquista é fundamen-

tal para o desenvolvimento do se-

tor, pois permitirá que as padarias 

que estão em fase de crescimento, 

quando atingirem o limite do Sim-

ples Nacional, possam concorrer em 

igualdade de condições com setores 

similares.  Antes da nova lei, as pa-

darias que atingiam o limite do Sim-

ples Nacional – e obrigatoriamente 

passavam para o regime do Lucro 

Presumido, ou para o Regime do Lu-

cro Real – enfrentavam uma concor-

rência injusta. 

Dada a relevância do tema – e 

atendendo a pedidos de nossos as-

sociados, em função das dúvidas 

que ele ainda gera –, estamos re-

tomando o assunto nesta edição 

da Revista IP&C, por meio de uma 

esclarecedora entrevista com o Dr. 

Julio Cezar Ribeiro, advogado asso-

ciado da Mesquita Pereira, Marce-

lino, Almeida, Esteves Advogados, 

escritório responsável pelo Depar-

tamento Jurídico Cível, Criminal e 

Tributário do SAMPAPÃO.

Bem, boas notícias não haverão 

de faltar em 2014. O ano, que é de 

Copa do Mundo e eleições, começa 

com certo nível de apreensão, no-

tadamente no que diz respeito à 

esfera macroeconômica, com juros 

altos, restrições ao crédito e amea-

ça de saltos de inflação. Nada, po-

rém, que não tenhamos enfrentado 

antes. E nada, também, que abale a 

confiança em nosso trabalho e em 

nossa categoria.

Alinhada com a nossa movimen-

Somos muitos, somos fortes e, sobretudo, somos unidos. E, assim, sem abandonar a nossa 
disposição pela luta e pela defesa de nossos pleitos comuns, acreditamos que, ao final de 
2014, o balanço do ano será, mais uma vez, bastante positivo.

Força total, muita Fé e 
conFiança em 2014 

m
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

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

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

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

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto: 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

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

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Eduardo José Manuel Machado

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa
diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 
André dos Santos Teixeira

diretor finanCeiro: 
Manoel de Oliveira Martins

diretor finanC. adJ: 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

diretor SoCial: 
João Lucas Dias Gonçalves

diretor téCniCo: 
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

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

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes
Valdeir Antonio de Jesus

diretoreS CulturaiS
Sérgio Bartolo Manso

Ricardo Jacob de Magalhães Correa

diretor nomeado
Eduardo José Manuel Machado

ConSelho fiSCal
Fernando Gonçalves Perregil

Fernando Pedro de Souza
Manuel Rodrigues Antunes Leal

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Pedro Paulo Sobrinho

Ronaldo Amaro Macarrão
Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos

ConSelho ConSultiVo membroS 

efetiVoS:

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo

Luiz Martins
Luis Evanildo Tenório Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 
SuPlenteS: 

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS:

André dos Santos Teixeira

Manuel do Oliveira Martins
Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

diretoria exeCutiVa:

diretor exeCutiVo

Paulo Roberto Oliveira Sciamarelli
teSoureiro

Carlos Gonçalves Teixeira
SeCretário

Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manuel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Julio Cesar Dinis

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antonio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre  Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

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

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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Colocando fim a um grande suspense envolvendo a escolha dos 
vencedores, o SAMPAPÃO revelou, em cerimônia realizada no 
auditório de seu prédio sede no dia 10 de dezembro, os nomes 
dos vencedores da sétima edição de seu Prêmio Jornalismo, em 
suas três categorias: “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrô-
nica”. Os primeiros colocados em cada uma delas receberam 
uma passagem de ida e volta para Paris, mais 1.500 euros para 
hospedagem e despesas pessoais. Os segundo colocados, 
uma passagem de ida e volta para Lisboa, mais 1.000 euros. E 
os terceiros colocados, um notebook.
A grande vencedora na categoria “Mídia Impressa”, Marilia Mi-
ragaia, da Folha de S. Paulo, fez questão de falar sobre o que 
representa ganhar o prêmio e sobre sua importância: “Trata-se 
de uma conquista bastante representativa, ainda mais porque 
concorremos com outros excelentes profissionais da Imprensa. 
Além de trazer para os leitores aspectos interessantes da cultura 
e do dia a dia do setor de panificação, ele também tem um gran-
de significado pelo lado jornalístico”, declarou a repórter.
Por sua vez, Stela Lopes, da Rádio Gazeta AM, vencedora na 
categoria “Rádio”, fez um agradecimento especial ao presidente 
do sindicato: “Este é o segundo ano consecutivo que ganho a 
premiação. E, pela primeira vez, fiquei surpresa. Sempre que 
faço matérias com o Sr. Antero, vou muito à vontade, muito 
despojada. Vou aproveitar essa viagem que o sindicato me deu 
com a minha família. E vou muito feliz. Só tenho a agradecer ao  
SAMPAPÃO e, em especial ao seu presidente. Faço votos que 
esse concurso continue tendo grande sucesso, pois sabemos 
que a premiação é feita com muito carinho”, afirmou.  Já o se-
gundo colocado na mesma categoria, Carlos Alberto Maglio, da 
Rádio Globo, agradeceu ao sindicato e mencionou o empenho da 
equipe para desenvolver uma boa reportagem: “O prêmio significa 
uma realização, por isso gostaria de agradecer ao SAMPAPÃO. 
O jornalista quando vai fazer uma matéria se dedica ao máximo. 
Então, é muito importante esse trabalho das entidades no sentido 
de reconhecer o trabalho do jornalista”, comemorou.
A seu turno, o primeiro colocado na categoria “Mídia Eletrôni-
ca”, Denis Alves Bertoncello, do jornal Bom Dia São Paulo, da 
TV Globo, bastante emocionado, fez o seguinte registro: “Tenho 

muito a agradecer o contato do setor especializado que nos 
ajuda na hora de fazer a matéria, premiando e reconhecendo 
o trabalho dos jornalistas”, comentou. O mesmo sentimento 
foi compartilhado por Felipe Corrêa Giuntini, do programa Mais 
Você, também da TV Globo, que conquistou o segundo lugar na 
mesma categoria. Além de agradecer a premiação, ele destacou 
o setor de panificação como polo gerador de bons assuntos: “O 
Programa Mais Você acompanha muito o trabalho das padarias. 
E essa reportagem de mostrar a nova cara delas nasceu em 
cima da cultura do paulistano de frequentar muito a padaria não 
só no café da manhã, mas no almoço, no jantar e no pré e pós- 
balada”, pontuou.
“Ficamos impressionados com a qualidade das matérias inscri-
tas e muito felizes com os resultados da iniciativa. O Prêmio de 
Jornalismo do SAMPAPÃO nada mais é do que a nossa retribui-
ção à Imprensa pelo carinho demonstrado por ela pela panifica-
ção e com nossas entidades. É uma entrega feita com justiça 
nas cerca de 50 matérias que se inscreveram para concorrer ao 
nosso prêmio”, avalia Antero José Pereira. 

os grandes vencedores de 2013: mais uma vez, de maneira singela, o 
prêmio procurou retribuir à imprensa o carinho com que ela sempre trata 
a panificação.

Prêmio Jornalismo do samPaPÃo anuncia vencedores

Clá
ud

io 
Lir

a

Categoria: “Mídia Impressa”
1º lugar: “Onde está o pão”, de Andre Abrcinski e Marilia 
Miragaia, do jornal Folha de S. Paulo.
2º lugar: “Fornada de bons negócios”, de Luiz Carlos de 
Assis, do jornal Diário de Comércio.
3º lugar: “Shopping do pão”, de José Gabriel Navarro, da 
revista Carta Capital.

Categoria: “Rádio”
1º lugar: “Dia mundial do pão”, de Stela Lopes, da Rádio 
Gazeta AM.
2º lugar: “Dez motivos para ir à padaria todo dia”, de Carlos 
Alberto Maglio, da Rádio Globo.

conFira a relaçÃo dos Jornalistas e matérias vencedoras 
do Prêmio de Jornalismo do samPaPÃo 2013

3º lugar: “A modernização das padarias”, de Renata Cristina 
Câmara Araujo, da Rádio Gazeta AM.

Categoria: “Mídia Eletrônica”
1º lugar: “Padarias de madrugada”, de Denis Alves 
Bertoncello, do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo.
2º lugar: “Padarias novas caras”, de Felipe Corrêa Giuntini, 
do programa Mais Você, da TV Globo.
3º lugar: “Sem medo do dólar, chineses, americanos e 
vietnamitas vêm ao Brasil para ampliar negócios com 
padarias”, de Raphael Hakime, do Portal R7.
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o presidente antero José Pereira, no encontro da Cni: 
participação no enai foi positiva e proporcionou troca de 
experiência com outros sindicatos e federações.

Representando o SAMPAPÃO, o pre-
sidente Antero José Pereira esteve 
presente ao 8º Encontro Nacional da 
Indústria (ENAI), realizado em Brasília 
nos dias 11 e 12 de dezembro, ten-
do como tema central os desafios 
que o Brasil precisa vencer para au-
mentar sua participação na economia 
global. O evento, organizado pela 
Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), reuniu mais de 2.300 líderes 
empresariais no Centro de Conven-
ções Ulysses Guimarães. O evento foi 
aberto pela presidente da República, 
Dilma Rousseff, que afirmou que o 
país precisa combater a burocracia, 
modernizar as estruturas institucio-
nais e a capacidade de se relacionar com a sociedade. No 
encontro, Dilma fez um resumo dos pontos positivos do go-
verno, destacando, entre outros programas, o Pronatec, que 
também foi lembrado pelo presidente da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade. Além das 
duas autoridades, a abertura do ENAI teve a participação dos 
ministros Guido Mantega, da Fazenda; Fernando Pimentel, do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; e Aloizio Mer-

cadante, da Educação e do presiden-
te do Banco Nacional do Desenvolvi-
mento Econômico e Social (BNDES), 
Luciano Coutinho. O encontro contou 
ainda com uma série de painéis, que 
abordaram questões como a inser-
ção da indústria nas cadeias globais 
de valor, os acordos comerciais, os 
desafios para a área de educação e 
inovação, o impacto das relações de 
trabalho na competitividade, o custo 
da falta de infraestrutura e logística e 
a tributação e os financiamentos. O 
presidente do SAMPAPÃO conside-
rou positiva a participação no ENAI 
e a troca de experiência com outros 
sindicatos e com as demais federa-

ções. Segundo ele, para o setor de panificação a elevação do 
poder aquisitivo da população, comemorado pela presidente 
Dilma, foi positiva. O grande problema para o setor tem sido a 
NR-12, uma vez que o parque fabril das panificadoras está su-
cateado e será necessário trocar todos os equipamentos: “Re-
centemente conseguimos uma linha de crédito com o governo 
de São Paulo que será fundamental para garantir a competi-
tividade do setor”, registrou Antero José Pereira na ocasião.

samPaPÃo Prestigia o encontro nacional da indústria

CNI

Encerrando as atividades de seu Ciclo de Palestras 2013, o 
SAMPAPÃO promoveu no dia 10 de dezembro, a apresenta-
ção de dois seminários para seus associados. O primeiro deles 
esteve a cargo da Desenvolve SP, banco de fomento paulista 
ligado à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Por 
cerca de uma hora, o gerente de negócios da Desenvolve SP, 
Rafael Ramalho Corso Bergamaschi, explicou como é feito o 
financiamento estabelecido entre a agência e o SAMPAPÃO. 
Para atender à NR-12, que obriga as padarias a renovar pratica-
mente todo seu maquinário, o poder público oferece uma linha 
de crédito especial com juro zero. “É possível o dono da padaria 
fazer uma simulação pelo site da Desenvolve SP e optar por 
três tipos de financiamento, que envolvem máquinas, projetos 
de desenvolvimento ou capital de giro. Hoje, temos R$ 1 bilhão 
para disponibilizar em financiamento”, registrou.
O evento também contou com a palestra do advogado tributa-
rista Bruno Zanim sobre a mudança no recolhimento do ICMS 
nas padarias. Ele explicou quais as condições para os empre-
sários escolherem o novo regime especial de tributação, que 
altera a alíquota para 3,2% do ICMS. O novo sistema atende os 
fornecedores de alimentação, onde se enquadram as padarias. 
Zanim também ressaltou que não é possível optar pelo regime 
especial se a padaria estiver enquadrada no Simples Nacional. 
“Ou um benefício ou outro. O empresário, no entanto, pode mu-

dar do Simples para o regime especial, basta fazer as contas de 
viabilidade para ver se vale a pena modificar em seu estabeleci-
mento”, destacou o advogado.
Fique ligado! – O SAMPAPÃO já divulgou o calendário de seu 
Ciclo de Palestras 2014. A primeira delas será realizada no dia 
28 de fevereiro e tem como tema “O e-Social”. Confira no site 
das entidades e participe!

samPaPÃo Fecha com chave-de-ouro seu ciclo de Palestras 2013

o advogado bruno Zanin, ao lado do presidente antero José Pereira, 
falou sobre a mudança no recolhimento do iCmS nas padarias.

SAMPAPÃO
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Pelo segundo ano consecutivo, o Comitê Feminino do SAMPAPÃO está lançando 
uma campanha para arrecadar livros nas padarias. A proposta é que os clientes das 
padarias entreguem suas doações nos estabelecimentos, entre os meses de fevereiro 
e março. Todas as padarias que aderirem à iniciativa irão receber uma identifi cação 
por meio de cartazes e folders a serem afi xados nos estabelecimentos. De acordo 
com a Diretoria do Comitê Feminino, poderão ser doados todos os tipos de livros, 
inclusive os didáticos. Os livros arrecadados serão separados por tipo, higienizados e 
encaminhados para entidades carentes. “É importante que o material seja acondicio-
nado com cuidado, para evitar danos às páginas e capas”, explica Evane dos Santos, 
presidente do Comitê. Além da campanha de doação de livros, o Comitê Feminino 
mantém outras campanhas e trabalhos sociais ao longo do ano. Para participar, basta 
que as panifi cadoras entrem em contato com o Sindicato. As reuniões acontecem 
sempre na sede do SAMPAPÃO.

quem doa livros, doa conhecimento

todas as padarias que aderirem à 
campanha irão receber cartazes e folders 
para serem afi xados nos estabelecimentos.

SAMPAPÃO

idPc divulga sua grade de cursos Para 2014
Dois mil e catorze começou com força total no IDPC. Além dos cursos técnicos 
para formação profi ssional, a escola preparou uma grade super especial de ativi-
dades ao longo do ano para atender às necessidades de reciclagem e treinamento 
de quem já trabalha na panifi cação. E, como todo mundo sabe, investir em edu-
cação é a melhor alternativa para combater o problema de falta de mão de obra 
qualifi cada tão recorrente em nosso setor e, também, é claro, aumentar a produ-
tividade e garantir o crescimento do negócio de padaria. Por isso, entre no site do 
IDPC (www.fundipan.org.br) ou confi ra na página de “SERVIÇOS” de toda edição 
da Revista IP&C os cursos que mais interessam para você e para sua equipe, Faça 
já sua programação e abra oportunidades para seus funcionários participarem das 
aulas de uma das melhores e mais conceituadas escolas de panifi cação e con-
feitaria em atividade hoje no Brasil. Afi nal, como você sabe muito bem, educação 
profi ssional não é gasto: é investimento. E o retorno é garantido!novos horizontes: educação profi ssional não é gasto: é 

investimento. e o retorno é garantido!
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edição 2014 do evento contará com 500 expositores, entre as maiores 
empresas exportadoras de alimentos e bebidas de Portugal.

samPaPÃo marca Presença no sisaB Portugal
De 17 a 19 de fevereiro, Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, 
comandou uma comitiva de representantes das entidades em visita à 19ª 
edição do SISAB Portugal – Salão Internacional do Setor Alimentar e Be-
bidas, a ser realizado em Lisboa. O evento é conhecido mundialmente 
como uma gigantesca convenção de negócios de produtos alimentares, 
bebidas e complementares de Portugal para exportação. Nesta edição, 
a feira teve sua área ampliada para receber as 500 maiores empresas 
portuguesas de 28 setores (20% a mais do que em sua última edição), 
que apresentaram aos visitantes de mais de 100 países cerca de 5.000 
produtos diferentes, entre alimentos e bebidas e muitas novidades.

SIS
AB
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tequila Premium la tilica chega ao Brasil
Os apreciadores de tequila têm agora motivos de sobra para comemorar! Pelas mãos 
da importadora Aluthi, chega ao Brasil neste mês a marca de tequila premium LA 
TILICA. Disponível em duas versões – Reposado e Blanco –, a bebida é elaborada 
100% com agave azul e produzida artesanalmente, passando duas vezes por um 
rigoroso processo de destilação para garantir ainda mais pureza. Destaque à parte, 
as garrafas, em formato de caveira, são inspiradas na cultura mexicana, trazendo 
elementos de seu artesanato e expressões artísticas populares. SAC: (11) 2601-2327. 
Site: www.aluthi.com.br 

com a receita do harry’s Bar de veneza
A Expand traz para o Brasil uma das bebidas mais requintadas e famosas da Itália, o BELLINI CANELLA, 
em garrafas com 750ml. O produto é elaborado pela Canella – uma das vinícolas familiares de maior 
sucesso na Itália – com prosecco de altíssima qualidade, pêssegos brancos e suaves toques de 
framboesa, a bebida é ainda mais concentrada e refrescante, por isso é a que mais se aproxima da 
original receita do famoso drinque produzido no Harry’s Bar de Veneza. Com baixo teor alcoólico (apenas 
5%) e sem adição de açúcar, o Bellini têm baixa caloria e é indicado para todas as ocasiões, em qualquer 
época do ano. A bebida da moda nas praias da Europa e dos Estados Unidos promete ter a mesma 
repercussão nas praias brasileiras. SAC: (11) 3017-3000. Site: www.expand.com.br 

qualidade de geraçÃo Para geraçÃo
Dando continuidade ao projeto Salton Gerações, a vinícola acaba de lançar o ESPUMANTE NATURE JOSÉ 
“BEPI” SALTON, feito com as variedades Pinot Noir (50%) e Chardonnay (50%). Elaborado pelo método 
Champenoise, o produto permaneceu em contato com as leveduras por quatro anos e chega para dar 
sequência à linha que presta homenagem aos líderes dos primeiros 100 anos da vinícola. O Projeto Gerações, 
que estreou em 2012, baseia-se no conceito “O melhor da vida é passado de geração para geração”. O terceiro 
produto da linha homenageia o visionário “Bepi”, integrante da família que viu em São Paulo o local ideal para 
implantação de uma unidade da empresa. Trabalhador engajado e preocupado em ajudar ao próximo, foi 
responsável pela expansão da marca no Brasil. SAC: (11) 2281-3300 Site: www.salton.com.br 

Gallo
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Expand

colheita madura é a novidade Premium da gallo
Acaba de chegar ao Brasil mais uma novidade na linha de azeites Premiums Gallo: o COLHEITA 
MADURA. Produzido a partir das azeitonas mais maturadas, que lhe conferem um sabor adocicado e 
suave com notas de frutos secos, o Colheita Madura tem acidez máxima de 0,3% e é comercializado 
em garrafas com 500ml. A variedade das azeitonas, além de seu tempo de maturação, contribui com o 
aroma e sabor dos azeites. Quando as azeitonas colhidas estão mais maduras, produzem um azeite mais 
doce, suave e delicado, exatamente as características encontradas no Gallo Colheita Madura. A junção 
destas propriedades fazem do Colheita Madura um azeite mais equilibrado, aveludado e extremamente 
delicado, que agrada aos paladares mais exigentes. SAC: 0800 648 0808. Site: www.azeitegallo.com.br 
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renda de açúcar Para Bolos reFinados
A Arcólor, líder na fabricação de pasta americana e uma das mais importantes 
indústrias no mercado brasileiro de misturas para panifi cação e confeitaria, apresenta 
o RENDAFLEX, primeiro produto destinado à confecção de renda de açúcar para a 
confeitaria fi na. O produto em pó, branquinho e fl exível, é o primeiro totalmente nacional 
no segmento e rende efeitos incríveis. Prático, fácil de usar e de preparo rápido, permite 
aos cake designers realizar acabamentos sofi sticados bastando acrescentar água em 
temperatura ambiente ao produto, com um período entre 8 e 10 minutos de forno. 
Além disso, o produto pode ser colorido e tem ótimo rendimento, sendo apresentado 
em embalagens com 100g que permitem a cobertura de quatro tapetes grandes de 
silicone. SAC: 0800 709 0788. Site www.arcolor.com.br

com Foco no PúBlico inFantil
Para ampliar a linha Meu Biju, a Josapar lança sua primeira linha de mingaus 
infantis, a MEU BIJUZINHO. Em três sabores – “Meu Bijuzinho Arroz”, “Meu 
Bijuzinho Arroz e Aveia” e “Meu Bijuzinho Milho” – oferecem 11 vitaminas (A, B1, 
B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, D e E) e quatro minerais (Cálcio, Ferro, Fósforo e 
Zinco). O consumo destas vitaminas e minerais é vital para o desenvolvimento 
de toda criança. A vitamina D, por exemplo, é essencial para absorção do cálcio, 
proporcionando um crescimento saudável de ossos e dentes, sem contar que 
ela também atua no sistema imunológico, cerebral, cardiovascular e na secreção 
de insulina pelo pâncreas. Complementarmente, os produtos vêm apresentados 
em embalagens bem lúdicas, que prometem atrair a atenção da criançada. SAC: 
0800 531 800. Site: www.josapar.com.br 

saudaBilidade Para os cardáPios do verÃo 
Para saber melhor o que o consumidor deseja, a Puratos fez uma pesquisa em quatro capitais brasileiras que 
concentram o maior numero de padarias, por ordem decrescente: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife. 
Um dos resultados da pesquisa levou a empresa a desenvolver a mistura PURAVÍ INTEGRAL COM 12 GRÃOS, uma 
das preferidas, combinando diversos grãos e sementes: trigo, centeio, soja, aveia, linhaça, girassol, quinoa, gergelim, 
cevada, milho, amaranto e chia. De fácil preparo, prático e versátil, o produto permite elaborar pães com miolo macio 
e coeso e trazem um forte apelo de saudabilidade, pois é uma fonte de fi bras, baixo teor de gorduras totais e zero de 
gorduras trans. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br 

essa turminha vai animar as suas vendas
A Dori Alimentos licencia personagens mundialmente famosos da Warner Bros. para agregar 
valor aos seus produtos. Assim, Penelope Charmosa e a Liga da Justiça estão chegando 
às padarias para deixar muito mais divertidas as embalagens das BALAS MASTIGÁVEIS E 
DOS PIRULITOS DA LINHA FRUTSY. Essa é mais uma demonstração do esforço que a 
empresa vem fazendo para reformular seu portfólio e conferir maior valor agregado às suas 
marcas. “A linha Frutsy ganha nova relevância a partir de agora. Já eram produtos muito 
versáteis, pois na mesma linha oferecemos as balas mastigáveis e os pirulitos e ambos de 
vários sabores. Com Penelope Charmosa e Liga da Justiça, o consumidor criará uma relação 
de maior proximidade, já que esses personagens fazem ou fi zeram parte da vida de todos”, 
afi rma Jean Carlos Paiva, gerente sênior de Marketing da Dori.

Dori
Arcólor
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os internautas Pediram, e a Batavo atendeu
Os lançamentos dos dois NOVOS IOGURTES DA BATAVO, LICHIA E ABACAXI, foram defi nidos 
após pesquisa realizada com o consumidor via Facebook, entre agosto e setembro. Ambos estão 
alinhados ao conceito “Pensado para sua Natureza”, que busca oferecer opções sem corantes 
artifi ciais e adoçados com frutose, o açúcar da fruta. Os lançamentos incrementam a linha Batavo 
Copos, líder de mercado na categoria. O sabor abacaxi sempre foi um dos mais pedidos no SAC. 
E, a votação no Facebook reafi rmou o desejo do consumidor. Já a lichia é uma tendência mundial, 
vista pelo consumidor brasileiro como algo inovador. A fruta é muito bem avaliada por nutricionistas 
devido ao baixo teor de gordura e calorias e por ser fonte de vitaminas e minerais. 
SAC: 0800 728 1234. Site: www.batavo.com.br 

soFyl ganha versÃo light
A Yakult começa a comercializar o SOFYL BAUNILHA LIGHT. A sobremesa tem 44% menos 
calorias em relação ao produto original, lançado em 2002 e que se mantém como único do 
gênero no Brasil. A redução de calorias no Sofyl Baunilha Light deve-se à substituição total 
da sacarose pelo xarope de maltitol e edulcorante sucralose. Nesta nova formulação, o creme 
de leite foi retirado, contribuindo para a diminuição do teor de gorduras. O Sofyl possui 
textura suave e delicada, além de conter os exclusivos microrganismos probióticos da Yakult. 
Os Lactobacillus Casei Shirota – os mesmos do Leite Fermentado Yakult e Yakult 40 – têm 
propriedades benéfi cas para a saúde intestinal, comprovadas por meio de pesquisas realizadas 
em diversos países. SAC: 0800 131 260. Site: www.yakult.com.br

toddynho ganha novas versÕes
Toddynho, marca da PepsiCo, amplia seu portfólio com o relançamento de dois sabores: 
BRIGADEIRO E NAPOLITANO. Os novos produtos representam ótimas opções para 
as mães variarem a lancheira e a alimentação dos pequenos apreciadores da bebida, 
garantindo ainda muita diversão e nutrição. “Toddynho reúne em uma caixinha a nutrição 
do leite, vitaminas, a energia do chocolate, a conveniência de poder ser consumido a 
qualquer hora e em qualquer lugar e o delicioso sabor que os consumidores adoram, agora 
com mais duas opções de sabores”, afi rma Renata Figueiredo, diretora de Marketing da 
PepsiCo Brasil. SAC: 0800 703 2222. Site: www.toddynho.com.br 

Jundiá na torcida Pelo Brasil na coPa
A Sorvetes Jundiá homenageia e entra no clima da Copa do Mundo lançando 
TRÊS NOVOS LAYOUTS PARA A LINHA COPÃO. Todas as versões trazem 
o mascote Jotinha, o slogan “Torcer Com Alegria Faz Bem”, além dos gritos 
de torcida “Gol!”, “Olé!” e “Brasil!” estampados na embalagem. Criados pela 
agência Klickcomk, os layouts são uma aposta da Sorvetes Jundiá para 
ajudar a torcida a entrar no clima dos jogos e começar desde já a torcer 
muito pelo Brasil. A Jundiá começou a produção de sorvetes artesanais há 35 
anos, na cidade paulista de Jundiaí. Hoje, com mais de 80 sabores, a marca 
está presente em 25 mil pontos de venda e planeja chegar a 40 mil até 2015. 
SAC: 0800 772 9998. Site: www.jundia.com.br 

PepsiCo
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Praticamente, só Faltam as sementes
Com a chegada DO VERÃO, a necessidade de se manter hidratado cresce e nada melhor do que 
uma bebida saborosa, prática e saudável para matar a sede. MID MELANCIA, o novo sabor da linha 
de refrescos da Ajinomoto do Brasil, é uma excelente opção para quem deseja degustar uma bebida 
com o delicioso sabor natural da fruta, que agrada a família toda, inclusive as crianças – público 
estratégico para a categoria, que apresenta um alto índice de aceitação deste sabor. Práticos e fáceis 
de preparar, os refrescos MID contêm polpa de fruta em sua formulação, oferecendo um sabor muito 
próximo ao natural. Fonte de vitamina C, MID já vem adoçado na medida certa. SAC: 0800 704 9039. 
Site: www.ajinomoto.com.br 

Ajinom
oto

ele voltou: e com nova Fórmula!
O mercado de refrescos em pó recebe uma grande novidade: o relançamento de FRESH PÊSSEGO. 
O produto promete agradar aos fãs da marca, já que o sabor é o mais consumido no Brasil, segundo 
dados Nielsen. Fresh Pêssego é fabricado com a nova fórmula, testada e aprovada pelos consumidores, 
que integra a linha atual da marca, que passa a contar com um total de 12 sabores de suco em pó. A 
embalagem de Fresh Pêssego tem em sua borda um diferencial em relação aos demais sabores para 
facilitar a visualização do produto em pontos de venda. Complementarmente, a marca lançou a campanha 
“Fresh mudou” que reforça a alteração em toda a linha de sucos em pó, com a presença da atriz Thaís 
Araújo. SAC: 0800 704 1940. Site: www.mondelezinternational.com.br Mo

nd
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o 1º antirressaca natural do Brasil
O AFTERVIBE é uma novidade que tem agradado os frequentadores de happy-hours e baladas. 
O primeiro antirressaca natural do Brasil é um alimento funcional que possui em sua composição 
675mg, dos quais 300mg são de fostatidilcolina, ingrediente natural fabricado na Alemanha. 
A fosfatidilcolina melhora o funcionamento do fígado, reduz a sensação de cansaço e auxilia na 
desintoxicação. Comercializado em cápsulas translúcidas de um tipo especial de lecitina de soja, 
também de origem alemã, o AfterVibe é apresentado em blisters com duas unidades ou em frascos 
com 30 cápsulas. SAC: 0800 648 0765. Site: www.aftervibe.com.br i9
Va

pz
a

vaPza lança carne em tiras com molho
Praticidade, sabor e saúde. Estes são os compromissos da Vapza, 
indústria produtora de alimentos cozidos a vapor e embalados a vácuo. 
Reafirmando essa diretriz, a empresa lança no mercado a CARNE EM 
TIRAS COM MOLHO. Saborosas e macias, as tiras são de matéria 
prima selecionada, de primeira qualidade, com baixo teor de gordura. 
Disponível em embalagens com 400g o produto já vem cozido e envolvido 
no molho original da própria carne. O lançamento amplia a linha carne 
e está pronto para consumo ou para o preparo de pratos e receitas 
deliciosas, como o yakissoba, o estrogonofe, com moyashi, legumes, 
entre outros ingredientes. SAC: 0800 41 1311. Site: www.vapza.com.br 
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vitória da PaniFicaçÃo 
Paulista
A recente redução da alíquota do ICMS sobre toda a atividade de alimentação nas 
padarias injeta competitividade e abre novas possibilidades de crescimento para o setor 
da panificação.

omo fruto de mais uma iniciativa bem-sucedi-
da do SAMPAPÃO, o governador de SP Geraldo  
Alckmin assinou, no final do ano passado, o De-

creto Nº 59.781, que reduziu para 3,2% a alíquota do ICMS 
sobre toda a atividade de alimentação nas padarias. 

O benefício – que representa uma vitória inédita e 
uma conquista fantástica para a panificação paulista – e 
permite ao setor optar pelo regime especial de tributa-

C ção que simplifica a apuração do imposto e, ainda reduz 
custos operacionais, foi tema de duas reportagens espe-
ciais publicadas na última edição da revista IP&C. Con-
tudo, devido ao enorme fluxo de pedidos de informações 
direcionados ao Departamento Jurídico do SAMPAPÃO 
desde a publicação, resolvemos retomá-lo para prestar 
um esclarecimento mais detalhado ainda aos associa-
dos das entidades.

SAMPAPÃO

dr. Julio ribeiro: a edição 
de decreto 59.781 partiu de 
uma iniciativa exclusiva do 
SamPaPão, com o objetivo 
de beneficiar todo o setor 
no estado de São Paulo.
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E, para fazer isso, julgamos que a melhor forma seria 
por meio de uma entrevista com um dos profissionais 
que mais entende do assunto, o Dr. Julio Cezar Ribei-
ro, advogado associado da Mesquita Pereira, Marcelino,  
Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável pelo 
Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do 
SAMPAPÃO. Nela, ele esclarece dúvidas e responde as 
principais perguntas feitas pelos associados das entida-
des em cerca de dois meses de consultas.

Confira, então, a entrevista. E caso ainda restem 
questões sobre as quais você deseja mais informações, 
é só entrar em contato com o Departamento Jurídico do 
SAMPAPÃO, que está sempre pronto para atender aos 
panificadores associados. 

Revista ip&C: Como era e como ficou o recolhimento do 
ICMS nas padarias após a edição do Decreto 59.781?
Dr. Julio Cezar Ribeiro: Até o dia 20 de novembro de 2013, 
vigorava no estado de São Paulo o Decreto 51.597 de 23 de 
fevereiro de 2007, uma legislação que permitia aos esta-
belecimentos do setor de alimentação que não estives-
sem sob o regime do SIMPLES Nacional – entre eles, bares, 
restaurantes, pastelarias, casas de chá, sucos, de doces e 

salgados, lanchonetes, cafeterias e sorveterias – a aplica-
ção da alíquota de 3,2% sobre a receita bruta auferida em 
suas saídas de alimentação. Ocorre que, por um lapso do 
governo do estado de São Paulo, o setor de panificação 
não foi beneficiado com essa redução. O Decreto 59.781 
alterou o Decreto 51.597, corrigindo esse lapso e criando a 
possibilidade de as empresas do setor de panificação que 
não estão sob o regime do SIMPLES Nacional se benefi-
ciarem com a alíquota de 3,2%. Esta é aplicável a todos os 
produtos produzidos nas padarias, com exceção do pão 
francês e dos produtos sujeitos à Substituição Tributária. 

ip&C: Por que se deve excluir o pão francês do cálculo?
Dr. Julio: Para as empresas que não estão sob o regime do 
SIMPLES Nacional a alíquota do pão francês é de 7%, por 
força das Leis nº 12.785/07 e 12.790/07 do estado de São 
Paulo. Um dia após a edição desta última lei, o governo 
do estado de São Paulo editou o Decreto 52.585 que abriu 
a possibilidade de o contribuinte se creditar do percen-
tual de 7% sobre o valor da saída interna do pão francês. 
Em outras palavras, a panificadora que se debitou em 7% 
poderá se creditar dos mesmos 7%. Portanto, após a ope-
ração de crédito e débito, teremos a alíquota incidente so-
bre o pão francês, que, na prática, é zero. E é por isso que 
a receita obtida com a venda do pão francês não deve ser 
incluída na receita bruta do estabelecimento quando da 
apuração do ICMS devido de acordo com o Decreto 59.781. 

ip&C: Do ponto de vista contábil e operacional, esse nos sis-
tema de recolhimento facilita bastante a vida das empresas, 
não é mesmo?
Dr. Julio: Sem dúvida. Com a existência de praticamente 
uma única alíquota incidente sobre os produtos produzi-
dos pelo setor, a contabilidade será bastante simplificada. 
Antes da edição do Decreto 59.781 muitas alíquotas inci-
diam sobre os produtos produzidos pelas padarias, o que 
dificultava o procedimento contábil. Era comum o Depar-
tamento Jurídico do SAMPAPÃO receber ligações de pani-
ficadores e contadores procurando alguma tabela na qual 
constasse a alíquota de ICMS incidente sobre os produtos 
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em análise: muitos outros pleitos e reivindicações justíssimas do 
SamPaPão estão sendo encaminhados pelas entidades, por meio de 
seu departamento Jurídico.



de panificação. Só que, devido ao grande número de pro-
dutos produzidos pelo setor e em cada estabelecimento, 
era inviável a edição de uma tabela dessa natureza. Com 
a nova legislação, as empresas não precisarão mais elabo-
rar tabelas com diferentes alíquotas de ICMS. Vale ressal-
tar, entretanto, que somente poderão aplicar a alíquota 
reduzida as empresas que estiverem sob o Código Nacio-
nal de Atividade Econômica (CNAE) 1091-1/02 (“Fabrica-
ção de Produtos de Padaria e Confeitaria com Predomi-
nância de Produção Própria”) – e sob o Código 4721-1/02 
(“Padaria e Confeitaria com Predominância de Revenda”). 

ip&C: De que formas o SAMPAPÃO influenciou na decisão do 
governo no sentido de criar o Decreto 5.781?
Dr. Julio: Bem, a edição de Decreto 59.781 partiu de uma 

iniciativa exclusiva do SAMPAPÃO, com o objetivo de be-
neficiar todo o setor no estado de São Paulo, portanto, 
muito além da base territorial de nossas entidades. As-
sim, poderíamos dizer que sem o SAMPAPÃO não exis-
tiria o Decreto 59.781. Com as mudanças que se têm 
observado no setor, com as padarias deixando de servir 
apenas o pão francês e se transformando cada vez em 
verdadeiros centros de gastronomia, a redução da alí-
quota de ICMS para os produtos produzidos nessas casas 
passou a ser um anseio dos panificadores. Ora, se existia 
a alíquota reduzida para setores similares ao da panifica-
ção, por que não este ter acesso a tal benefício? Assim, a 
Diretoria do SAMPAPÃO procurou, em abril de 2013, a Se-
cretaria da Fazenda do estado de São Paulo (Sefaz), expôs 
a questão e pleiteou a equiparação da alíquota de ICMS 
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para os produtos produzidos nas padarias com a alíquo-
ta de 3,2%, que incidia sobre os produtos fabricados por 
categorias similares. Num primeiro momento, a intenção 
do SAMPAPÃO era que a alíquota de 3,2% incidisse ape-
nas sobre as refeições produzidas nas padarias. A Sefaz 
recebeu muito bem a Diretoria do SAMPAPÃO na ocasião, 
ressaltando a importância do setor para o governo do es-
tado de São Paulo. 

ip&C: Como foram as reuniões para decidir a redução do 
imposto?
Dr. Julio: Foram encontros exaustivos, pois havia gran-
de receio do governo que a redução causasse uma perda 
significativa na arrecadação do ICMS, enquanto que, de 
nosso lado, procurávamos defender o interesse principal 
de beneficiar o panificador. Após a realização de vários 
deles, nos quais ouviu as considerações do setor e anali-
sou estudos elaborados pelos próprios assessores da Se-
faz, o secretário da Fazenda, Andrea Sandro Calabi, de-
monstrou profunda simpatia pela nossa causa e se com-
prometeu a tratar do assunto com o governador Geraldo 
Alckmin. E todo esse esforço da Diretoria do SAMPAPÃO 
foi recompensado no dia 27 de outubro de 2013, data da 
realização da Festa da Primavera no CERIPAN, em Ibiúna,  
com a presença do governador, que anunciou, para pou-
co depois, a assinatura do decreto que reduziria para 
3.2% a alíquota do ICMS que incidia sobre os produtos 
fabricados nas padarias.

ip&C: Com a aprovação do decreto, qual o tamanho da renún-
cia fiscal para os cofres públicos?
Dr. Julio: Se houver renúncia, será mínima. Na verdade, 
entendemos que haverá até mesmo um aumento na ar-
recadação para o estado de São Paulo. Hoje, muitas em-
presas do setor estão no limite do regime do SIMPLES Na-
cional, impedidas de crescer em razão da brutal diferença 
desse regime, seja no que tange aos impostos, seja no que 
diz respeito ao procedimento, na comparação com o regi-
me do Lucro Presumido e do Lucro Real. Com a redução 
da alíquota de ICMS – lembrando que, antigamente, uma 

padaria que estivesse sob o manto do regime do Lucro 
Presumido ou do Lucro Real poderia pagar alíquota na sa-
ída dos produtos que produzia de até 18% –, teremos uma 
alíquota menor de imposto a ser calculado, bem como 
procedimentos mais simples, o que estimulará alguns 
empresários a migrarem do SIMPLES para os regimes do 
Lucro Real ou Presumido, fazendo com que possam ter o 
benefício da alíquota reduzida. E é importante salientar 
que para pequenas empresas o regime do SIMPLES Nacio-
nal o trâmite é ainda mais vantajoso, não valendo a pena 
migrarem desse sistema para Lucro Real ou Presumido 
somente em razão da redução da alíquota de ICMS.

ip&C: O SAMPAPÃO contou com algum apoio político duran-
te essa empreitada?
Dr. Julio: Sim. Durante o processo de convencimen-
to do governo do estado de São Paulo, a Diretoria do 
SAMPAPÃO contou com dois apoios fundamentais: o do 
deputado estadual Geraldo Cruz, e do deputado federal 
Vicente Candido. Os dois estiveram sempre de prontidão 
ao nosso lado, validando a importância do setor de pani-
ficação junto às autoridades e nos auxiliando na tarefa.

ip&C: Qual a avaliação que o senhor faz dessa conquista 
para a classe dos panificadores paulistas?
Dr. Julio: Essa conquista é fundamental para o desenvol-
vimento do setor, pois permitirá que as padarias que es-
tão em fase de crescimento, quando atingirem o limite 
do SIMPLES Nacional, possam concorrer em igualdade 
de condições com setores similares. Até o ano passado, 
as padarias que atingiam o limite do SIMPLES Nacional 
e obrigatoriamente passavam para o regime do Lucro 
Presumido ou para o Regime do Lucro Real, enfrentavam 
uma concorrência injusta. Já as empresas de setores si-
milares, quando atingiam o limite do SIMPLES Nacional, 
passavam para o regime do lucro real do lucro presumi-
do, e eram beneficiadas com a alíquota de 3,2% sobre os 
produtos produzidos. As padarias, por sua vez, eram obri-
gadas a pagar alíquotas que chegavam até a 18%, confi-
gurando uma evidente a desvantagem das padarias em 
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termos de competitividade na comparação com setores 
semelhantes. Agora, as alíquotas foram equiparadas. A 
alíquota incidente de ICMS sobre os produtos produzi-
dos nas padarias são iguais aos dos setores similares, e o 
setor de panifi cação pode concorrer em pé de igualdade 
com os demais setores de alimentação fora do lar.

ip&C: Independentemente disso, as padarias, como todo o co-
mércio varejista, ainda sofre com um sistema de arrecadação 
de impostos voraz e bastante complicado. Como o senhor ava-
lia essa situação?
Dr. Julio: É verdade. O Brasil possui um sistema tribu-
tário complexo e a fúria arrecadadora dos entes públi-
cos é enorme. A legislação tributária é alterada a todo 
o momento, o que difi culta um planejamento tributário 
mais efetivo. Mas um bom planejamento tributário, ou 
melhor, o que é possível de ser realizado dentro do nos-
so sistema, é importante para reduzir o montante des-
pendido pela padaria com tributos. Algumas padarias, 
auxiliadas por seus contadores e pelos departamentos 
fi scais já realizam planejamento tributário. 

ip&C: Nas consultas que o Departamento Jurídico do 
SAMPAPÃO tem recebido ultimamente, quais são as princi-
pais dúvidas que os associados ainda têm no que se refere à 
aplicação Decreto 59.781?
Dr. Julio: Muitas padarias estavam inclinadas a aplicar a 
alíquota de 3,2% sobre o pão francês, o que é vetado pela 
nova lei de maneira bastante cristalina. Na verdade, são 
ainda interessantes as dúvidas sobre a alíquota de ICMS 
que incide sobre o pão francês, tendo em vista que a le-
gislação que trata desse assunto não foi alterada e já não 
é nova. A recomendação que damos é que o panifi cador 
monte em seu estabelecimento um Departamento Fis-
cal, para que este possa atuar junto com a contabilidade 
e com o Departamento Jurídico no planejamento tribu-
tário da empresa.  As padarias que ainda não montaram 
seu Departamento Fiscal devem estar sempre atentas 
às alterações das leis tributárias que atingem o setor. 
O SAMPAPÃO envia informativos para seus associados 

sempre que alguma alteração relevante é realizada. Por 
isso, é muito importante que o panifi cador leia os comu-
nicados e circulares que lhe são enviados pelas entida-
des periodicamente.

ip&C: Na estrada permeada pelas conquistas do SAMPAPÃO, 
muito já foi feito, mas, também, ainda há muito por fazer. Quais 
são as lutas que já estão em andamento e os desafi os que a 
panifi cação ainda precisa enfrentar no campo das leis?
Dr. Julio: Como já foi dito, com relação ao ICMS, a recente 
alteração da alíquota para o nosso setor foi importantíssi-
ma, tendo em vista a possibilidade das padarias poderem 
competir com outros setores de forma igualitária. Foi uma 
grande conquista para o setor, conquista esta, vale repetir, 
patrocinada pelo SAMPAPÃO. Mas, sim, ainda temos mui-
tos outros desafi os pela frente. O setor de alimentação, 
ainda mais em São Paulo – que carrega a alcunha de ser 
a capital da gastronomia e, ainda, às vésperas da Copa do 
Mundo e das Olimpíadas – é considerado uma vitrine. Por 
isso, muitas leis surgem e muitos projetos de lei são apre-
sentados para regular o setor. Em apesar da boa intenção 
do legislador, alguns podem causar imensos prejuízos 
aos empresários do setor. O trabalho do SAMPAPÃO é es-
clarecer o conteúdo das leis que impactam a panifi cação, 
bem como tentar evitar a promulgação de regulamenta-
ções que ocasionem esses tipos de problemas e, ainda, 
reverter outras, que os estejam ocasionando. A conquis-
ta do Decreto 59.781 é apenas um dos muitos exemplos 
desse esforço do SAMPAPÃO. Estamos atentos a todos os 
projetos de lei que são propostos e que possam impac-
tar o setor, seja no âmbito municipal, estadual ou federal. 
Participamos de muitas audiências públicas e reuniões, 
com o objetivo de expor aos vereadores, deputados esta-
duais e federais, prefeitos e, como já vimos, até mesmo 
para o governador do estado de São Paulo, a necessidade 
de elaboração de leis, ou mesmo sobre a impertinência de 
projetos de lei apresentados.

ip&C: Que exemplos recentes temos disso?
Dr. Julio: Bem, recentemente participamos de reunião 
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com o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para 
tratar da inclusão do pão francês na merenda escolar, 
medida esta que irá trazer benefícios para as crianças 
de nossa grande metrópole. O assunto ainda está cami-
nhando, temos que aguardar os estudos da Administra-
ção Pública. Outro ponto importante, também conquista-
do pelo SAMPAPÃO em âmbito municipal, foi o veto total 
do prefeito Haddad ao Projeto de Lei 409/2011, da vere-
adora Sandra Tadeu, que proibia a de venda de bebidas 
alcoolicas em um raio de aproximadamente 500 metros 
dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio da 
rede de ensino pública e privada. Da forma como estava, 
tal projeto inviabilizaria a venda de bebidas alcoolicas 
em toda a cidade de São Paulo, pois é quase impossível 
não existir um estabelecimento de ensino a cada 500 
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metros em São Paulo. Mesmo após muitas explicações 
do SAMPAPÃO aos senhores vereadores sobre a imper-
tinência dele, o projeto foi aprovado na Câmara dos Ve-
readores. Daí seguiu para sanção do prefeito. Tendo em 
vista o potencial prejuízo que causaria aos panifi cado-
res, o SAMPAPÃO enviou, em dezembro de 2013, ofício 
ao prefeito Fernando Haddad, manifestando-se contra a 
aprovação do projeto e sua consequente transformação 
em lei. E, sensibilizado com o pleito do setor, o prefei-
to Fernando Haddad o vetou integralmente. Como eu já 
disse, apesar das inúmeras conquistas já realizadas, o 
SAMPAPÃO está ciente de que ainda há muito por fazer. E 
nós, do Departamento Jurídico das entidades, estaremos 
aqui, sempre prontos para atender o panifi cador associa-
do e fazer a nossa parte nesse dignifi cante trabalho.
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ma das melhores oportunidades para as pada-
rias verem seus lucros aumentarem é explorar 
a diversificação de produtos de seu mix de con-

feitaria. Segundo a Nestlé Food Services, se considerado 
o fator rentabilidade, a confeitaria é ícone em qualquer 
panificadora de sucesso, representando, em média, 22% 
do faturamento da casa. Além disso, ainda de acordo 
com a Nestlé, esses itens permitem uma elevada mar-
gem de lucro sobre os produtos, que pode chegar fácil a 
200% sobre o custo da matéria-prima.

Nessa equação, o chocolate é o “rei”, e a Páscoa, a oca-
sião perfeita para a “realeza” fazer o seu maior e mais 
exuberante desfile. “Com a venda de ovos, a Páscoa é um 
evento de grande sucesso. Tem sido assim há décadas. 
O brasileiro tem essa festa cristã, como algo que ele não 
abre mão. E o fato de, em 2014, a data será comemora-
da um pouco mais tarde, no dia 20 de abril, contribuirá 
ainda mais para esse sucesso, uma vez que os consu-
midores já terão absorvido melhor os custos do ‘volta 
as aulas’ e o pagamento dos impostos que incidem no 
inicio do ano”, afirma Ubiracy Fonseca, vice-presidente 
do setor de Chocolates da Associação Brasileira da In-
dústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Deri-
vados (ABICAB), sem, contudo, divulgar as perspectivas 
de vendas dos produtos de chocolate para a data.

Mas, alguns indicativos dão conta de que o “tama-
nho” dessa expectativa é grande, e prevê a superação 
dos resultados obtidos na Páscoa de 2013, que somaram 
30%, na média, ao faturamento das empresas associa-

entre doces, 
chocolates e ovos 
A Páscoa vem aí, trazendo ótimas oportunidades para você lucrar com a oferta 
de gostosuras em sua padaria.

u das da entidade, em relação ao ano anterior. De acordo 
com um balanço realizado pela própria ABICAB, mais de 
24 mil vagas temporárias serão disponibilizadas pela in-
dústria até abril deste ano.

Em termos de resultados, o mercado de chocolates 
apresentou uma estabilidade em 2013 em relação a 2012, 
registrando uma produção de 800 mil toneladas e um con-
sumo de 790 mil toneladas. Com essas cifras, o consumo 
do produto já bate os 2,5 kg/por habitante ao ano, o que 
coloca o Brasil na terceira posição no ranking dos maiores 
mercados mundiais de chocolates, atrás apenas dos Esta-
dos Unidos e da Alemanha. “O que vem alavancando esse 
bom desempenho são os investimentos que nossos asso-
ciados vêm realizando, como o objetivo de desenvolver 
seus negócios. E o crescimento só não foi maior devido ao 
cenário econômico brasileiro, que é de baixo crescimento 
e inflação em alta”, pontua Ubiracy.

diveRsidade Com simpliCidade
Tudo isso junto e misturado, dá uma excelente base para 
se acreditar que as padarias devem, nesta Páscoa, investir 
na venda de ovos e, ainda, de maneira muito especial, no 
segmento de confeitaria, com o uso de chocolates para 
agregar valor ao seu negócio. Então, busque informações 
e dedique um bom tempo à preparação e ao planejamen-
to da Páscoa em seu estabelecimento, tendo em mente 
que a qualidade deve ser percebida pelo cliente por meio 
do valor agregado e da relação custo x benefício. O ciclo de 
qualidade envolve clientes, fornecedores, colaboradores e 
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sócios. Determine um padrão de qualidade a ser segui-
do, procedimentos e condutas adotadas. Na maioria das 
vezes a economia resulta em prejuízo. Por isso, compre 
sempre a melhor matéria-prima, lembrando que o consu-
midor precisa ter uma excelente primeira impressão para 
ter vontade de comprar novamente.

Uma boa dica, também, é oferecer uma variedade de 
itens que encantem o olhar dos clientes pela simplici-
dade. Na época de Páscoa, ovos, colombas e chocolates 
são irresistíveis. Você pode multiplicar as possibilidades 
e inovar utilizando ingredientes diferenciados nas recei-
tas tradicionais. Além disso, existe um grande potencial 
na venda de caixas de bombons, as tradicionais trufas, 
assim como mini-doces e petit-fours, que podem ser ex-
postos em tábuas ou mesas decoradas, ou mesmo até 

ganhar embalagens festivas para se converter em deli-
ciosos presentes artesanais de alto valor agregado. Ten-
do em mente essa premissa, no âmbito das formulações, 
a utilização de matéria-prima semipronta, versátil e de 
qualidade, valoriza a criatividade, promove a redução 
dos custos operacionais, reduz as perdas e desperdícios 
e, ainda, maximiza a performance das receitas. 

Naturalmente, o visual da loja na Páscoa também 
não pode ser esquecido. Assim, agregue oportunida-
des de compra e novos momentos de consumo e inove. 
Aproveite a sazonalidade e abuse da criatividade para 
ambientação da sua padaria para gerar incremento nas 
vendas. O consumidor se permite gastar mais quando se 
sente em ambiente festivo. E, como é ele quem manda, 
quem somos nós para contrariá-lo, não é mesmo?!

tempo bom para os negócios: a Páscoa, repleta de chocolates, deve “iluminar” as vendas de sua padaria até o domingo, 20 de abril.

Sto
ck

Fre
e
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este ano, o Dia das Mães será comemorado em 
11 de maio. E, mais do que uma única data de 
comemoração, essas “super mulheres” do mun-

do atual mereceriam 365 dias dedicados só para elas. Em 
menos de cem anos, as mulheres passaram de simples 
donas de casa – que obedeciam aos seus pais e mari-
dos – a formadoras de opinião e trabalhadoras, que, hoje, 
ajudam, e em muitos casos, até ganham salários maio-
res do que os homens.

Porém, esse avanço tão grande em tão pouco tempo 
também gerou (e ainda gera) problemas para a socieda-
de e, muitas vezes, para as próprias famílias, que ainda 
estão aprendendo a se estruturar devido a essas novas 
“supermães”, que precisam fazer tudo ao mesmo tempo 
– e fazer bem feito.

Prova de que as mulheres estão cada vez se impor-
tando mais com a sua carreira profissional e felicidade 
pessoal é o fato de que são cada vez mais comuns mu-
lheres se tornarem mães com mais de 35 anos de idade. 
“Hoje em dia muitas mulheres só pensam e planejam 
ter filhos depois de ter uma boa estrutura financeira 
e um relacionamento duradouro – e depois de terem 
aproveitado esse relacionamento a dois. Depois que se 
têm filhos, a vida nunca mais é a mesma. O sono fica 
mais leve e eles passam a ser a prioridade na sua vida”, 
comenta a psicóloga Cristina Volker, que atua na área 
há 29 anos. 

a evoluçÃo do PaPel da 
mulher na sociedade e 
suas consequências
Mãe e profissional ao mesmo tempo, a mulher moderna tem que assumir várias funções 
sem deixar que a culpa tome conta de si mesma.

N
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Cristina, que é uma das nove estudiosas do Ciclo Me-
tamorfoses, do Rio de Janeiro, grupo de mulheres, qua-
se todas psicólogas, que se encontram para promover 
estudos sobre, entre outros assuntos, a Hipnose Erick-
soniana – em que todas se identificam e são especia-
listas –, comenta que outro dilema da mulher atual é 
aprender a não virar refém da culpa de certas escolhas. 
“Trabalhar fora ou não, contratar babá ou deixar o filho 
na escolinha... Não dá para ser 100% boa em todos os 
papéis: mulher, mãe, esposa, amiga, profissional... Nin-
guém tem estrutura física, biológica ou emocional para 
tudo isso”, explica. A especialista comenta que o me-
lhor a se fazer é tentar estar totalmente presente naqui-
lo que está fazendo, independente do tempo. “Se você 
tiver 15 minutos para brincar com o filho, se entregue 
a isso. Se está numa reunião no trabalho, evite neste 
momento ficar pensando se a criança vem sendo bem 
cuidada na creche”, ressalta. 

Como vantagem da evolução da maternidade, os 
filhos podem enxergar na mãe, mesmo que sem um 
companheiro, uma mulher resolvida, e que não precisa 
ficar em um relacionamento desgastado em prol da fa-
mília. “Hoje, a mulher consegue assumir a condição de 
mãe sem ter um companheiro e sem ser tão julgada. E 
cada vez mais os próprios filhos entendem isso: a mãe 
precisa ser feliz, esteja ela com ou sem um parceiro”, 
diz Cristina.
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Como vantagem da evolução da 
maternidade, os filhos podem 
enxergar na mãe, mesmo sem um 
companheiro.
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a psiCoteRapia FamiliaR
Para aquelas mães que se sentem culpadas por faze-
rem muitas coisas ao mesmo tempo e sentem que não 
conseguem dar conta de todos os seus objetivos, assim 
como demais problemas familiares envolvendo os ou-
tros membros, como dependência química, alcoolismo 
ou depressão, por exemplo, existe a Psicoterapia Fami-
liar, ou Terapia Familiar, que tem como objetivo prin-
cipal auxiliar a família na conquista ou reconquista de 
relações harmoniosas, respeitosas e saudáveis entre os 
seus membros.

“É fato que a família contribui tanto para a produção 
dos comportamentos-problema de um membro, quan-
to para a solução desses comportamentos-problema” 
comenta Cristina Volker. E para transformar a família 
na solução, muitas vezes é preciso uma ajuda externa, 
nesse caso, de um terapeuta, que possa facilitar o pro-
cesso e a família identificar qual é o melhor caminho a 
ser seguido.

Cabe lembrar que, mais do que aplicar técnicas, o 
terapeuta familiar é aquele que faz avaliação e acom-
panhamento cuidadosos, estimula o entendimento das 
causas dos problemas e desenvolve habilidades de rela-
cionamento interpessoal – além de, no caso da especia-
lista citada, fazer o uso da Hipnose Ericksoniana, méto-

do reconhecido no Brasil e regulamentado pelo decre-
to Nº 51.009 de 22/07/1961, assinado pelo Presidente 

da República Jânio Quadros. O método em questão 
acredita que toda pessoa tem dentro de si os re-

cursos para resolver seus próprios problemas, 
sejam eles pessoais ou profissionais, e que os 
indivíduos têm o poder, mas que muitas vezes 
não conseguem se enxergar com este poder 

de resolver questões do dia a dia.
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Páscoa e Dia das Mães são duas datas importantíssimas no calendário de qualquer padaria. 
Nelas, os clientes estão ainda mais ávidos por novidades e gostosuras para levar para casa 
e degustar ao lado de suas famílias. E como o freguês tem sempre razão, que tal aproveitar 
estas dicas de receitas criadas com exclusividade pelo IDPC para também aumentar seus 
lucros no período?

renovando o cardáPio

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

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 154kcal = 647kJ 8%
Carboidratos 23g 8%
Proteínas 4.1g 5%
Gorduras Totais 5.9g 11%
Gorduras Saturadas 1.3g 6%

Gorduras Trans 0 g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 2.6g 10%
Sódio 164mg 7%

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

ReNdImeNto: 80 UNIDADES 
COM 15G CADA.

PÃo Flauta

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)
Farinha Integral 100 300
Farinha de Trigo 87 260
Castanha do Brasil Picada 57 170
Uva Passa 43 130
Óleo de Milho 7 20
Sal 3 10
Açúcar 2 5
Melhorador 2 5
Fermento Biológico Seco 1 4
Água 110 330
Percentual Baseado na Farinha de Trigo

PRocesso de FabRIcação:  
1. Misturar os ingredientes secos por 1 minuto na velocidade 1.
2. Acrescentar o óleo e a água. Bater por aproximadamente 5 
minutos na velocidade 1.
3. Passar para a velocidade 2 e misturar por 8 minutos até o 
ponto de véu. 

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

4. Acrescentar a uva passa e a castanha do brasil, 
misturando até ficar homogêneo. 
5. Deixar descansar de 10 a 15 minutos, coberto 
com plástico. 

6. Abrir a massa em retângulos, com 1cm de espessura x  
1,5cm de largura x 15cm de comprimento, e deixar 
crescer por 45 a 60 minutos. 
7. Assar em forno a 200º C com vapor de 18 a 25 minutos.  
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PRocesso de FabRIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita
2. Levar ao fogo o whisky, o conhaque, as passas, os 
damascos e as cerejas por 7 minutos, para que o álcool se 
evapore
3. Acrescentar o mel, a canela, o sal, as nozes, as ameixas e o 
açúcar mascavo. Mexer bem, retirar do fogo e reservar.
4. Bater a manteiga e o açúcar com o batedor raquete por 
18 minutos, ou até conseguir um creme esbranquiçado
5. Adicionar os ovos aos poucos e continuar batendo. 
Acrescentar a farinha e o fermento peneirados e incorporar 
o recheio à massa delicadamente.
6. Dispor a massa em uma forma de 12cm x 24cm forrada 
com papel manteiga, e assar a 180ºC por aproximadamente 
40 minutos.

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 190kcal = 798kJ 10%
Carboidratos 23.2g 8%
Proteínas 2.6g 3%
Gorduras Totais 7. g 14%
Gorduras Saturadas 3.5g 16%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1g 4%
Sódio 91.5mg 4%

ReNdImeNto: 1 BOLO COM 
APROXIMADAMENTE 900G

Bolo creoule 
de Frutas

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

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa:

Farinha de Trigo 100 150
Fermento Químico 3 5
Açúcar 53 80
Manteiga 60 90
Ovos 66 100

RecheIo:

Uva Passa 40 60
Cereja Picada 33 50
Damascos 33 50
Ameixa Seca 33 50
Nozes Picadas 33 50
Açúcar Mascavo 33 50
Mel 20 30
Canela em Pó 3 5
Conhaque 46 70
Whisky 46 70
Sal 0,5 1

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

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

ReNdImeNto: 90 UNIDADES 
DE 15G CADA. 

santa carolina

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

Informação Nutricional (Porção com 40g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 102kcal = 428kJ 5%
Carboidratos 5.1g 2%
Proteínas 3.8g 5%
Gorduras Totais 7.4g 13%
Gorduras Saturadas 1.7g 8%

Gorduras trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar Menor ou Igual a 0,5g 0%
Sódio 50mg 2%

PRocesso de FabRIcação: massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Refogar a cebola e alho no azeite.
3. Adicionar a água e a margarina, mexendo até ferver.
4. Acrescentar a farinha de trigo, mexendo sempre, até cozinhar a massa e 
soltar da panela.
5. Bater a massa na batedeira, acrescentando os ovos um a um até dar o ponto.
6. Colocar em um saco de confeitar com bico e modelar.
7. Levar ao forno 180°C por aproximadamente 40minutos.
8. Reservar.

PRocesso de FabRIcação: Recheio
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes e rechear as carolinas.

PRocesso de FabRIcação: cobertura
1. Pincelar azeite e salpicar o gergelim por cima.

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

cobeRtuRa:

Gergelim Preto Qb
Gergelim Qb
Azeite Qb

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

RecheIo:

Atum em Pedaços 100 120
Cream Cheese 50 60
Cebola Picada 25 30
Salsinha Picada 2,5 3

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

massa:

Ovos 100 550
Farinha de Trigo 20 200
Água 20 200
Margarina Uso Geral 20 200
Cebola Picada 5 30
Alho Picado 1 5,5
Percentual Baseado na Farinha de Trigo

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

PRodução das ReceItas do IdPc – equipe técnica do idPc: celina 
nakashima – coordenadora técnica; Monise Baamonde – nutricionista; 
ricardo aranda, José de oliveira e Humberto cruz – técnicos. Fotos: 
cláudio lira – receita naked cake de Morango: robson sene

PRocesso de FabRIcação: Pão de Ló
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes na batedeira.
3. Bater em velocidade alta por 6 minutos.
4. Untar as formas ou aros e distribuir a massa.
5. Levar ao forno 190°C por aproximadamente 25 minutos.
6. Desenformar os bolos ainda mornos.
7. Cortar em 3 partes iguais. Reservar.

PRocesso de FabRIcação: creme
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Dissolver o amido em um pouco de água e reservar.
3. Levar ao fogo o leite, o açúcar e as gemas.
4. Ao ferver, juntar o amido dissolvido.
5. Retirar do fogo e juntar metade da manteiga.
6. Levar para gelar.
7. Levar à batedeira o creme e o restante da manteiga (em 
temperatura ambiente).

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 300 kcal = 1.260 kJ 15%
Carboidratos 47.3g 16%
Proteínas 4.6g 6%
Gorduras Totais 10.2g 19%
Gorduras Saturadas 5.6g 25%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0.5g 2%
Sódio 124mg 5%

naKed caKe de 
morango 
ReNdImeNto: 1 BOLO COM 2.850kG.

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Pão de Ló:

Farinha de Trigo  100 600
Ovos 130 780
Açúcar Refinado 130 780
Amido de Milho    44 265
Água    40 240
Emulsificante   8 48
Fermento Químico   4 24

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

cReme mousseLINe:

Leite Líquido 100 1000
Gemas 12 120
Açúcar Refinado 40 400
Amido de Milho 12 120
Manteiga sem Sal 40 400
Licor 10 100
Morango 20 200
Açúcar 15 150

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

8. Bater com raquete até ficar liso e homogêneo.
9. Adicionar o licor e misturar. Reservar.
10. Levar ao fogo os morangos e o açúcar, mexer até ficar 
homogêneo.
11. Juntar os dois cremes e misturar bem.
12. Rechear o bolo. 
13. Decorar com morangos, cerejas e açúcar de confeiteiro. 
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uando ouvimos falar na Copa do Mundo FIFA 
2014, sempre pensamos de forma superlativa. 
São grandes reformas ou construções de está-

dios, grandes demandas para atender ao fluxo de turis-
tas durante os jogos e eventos, grandes disputas e, claro, 

a coPa do mundo 
Bate na Porta
Grandes seleções. Grandes jogadores. Grandes eventos. E grandes oportunidades para a 
sua padaria também.

Q

c o P a  d o  M U n d o

grandes emoções. A cada quatro anos, a disputa entre as 
grandes seleções mobiliza bilhões de pessoas em todo o 
mundo. Em 2014, os olhos de todos estarão voltados para 
o Brasil e suas 12 cidades-sede, entre elas São Paulo. 

A expectativa é que o evento atraia um total de 3,7 

Coloque sua padaria 
no clima da torcida 
pelo brasil, e comece a 
lucrar com a Copa do 
mundo antes mesmo 
de a “brazuca” rolar nos 
gramados.

StockFree
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milhões de turistas que precisam de hospedagem, ali-
mentação, transporte, passeios e, claro, comprar lem-
branças e produtos do Brasil. E os resultados financei-
ros do evento, enchem os olhos até de quem não gostou 
muito da ideia de se fazer a Copa por aqui: a expectativa 
é de que ela vá agregar R$ 183 bilhões ao PIB brasileiro 
até 2019, ou seja, vai continuar rendendo frutos até cin-
co anos após sua realização.

E a boa notícia (mais uma!) em tudo isso, é o fato de 
que apesar de a Copa do Mundo ser um grande even-
to, isso não significa que a sua empresa de pequeno ou 
médio porte como uma padaria não possa aproveitar as 
oportunidades e fazer grandes negócios com a Copa do 
Mundo FIFA 2014. Existem oportunidades em diversas 
áreas, em todas as regiões do Brasil e para empresas de 
todos os tamanhos. 

Um estudo encomendado pelo Sebrae mostra os be-
nefícios do evento para a economia brasileira: quase 8 
mil micro e pequenas empresas devem fechar algum 
negócio gerado pela Copa. E os setores de alimentação 
e varejo estão entre aqueles que reúnem o maior rol de 
possibilidades de lucrar com essa “invasão” de gente ao 
País e à cidade de São Paulo, vinda do exterior, como 
também de outros estados brasileiros. E veja este dado, 
revelado por Luiz Barreto, presidente do Sebrae: “Segun-
do o estudo, as pequenas empresas deverão ficar com 
15% do dinheiro investido na Copa.” É muito dinheiro: e 
uma parte dele pode parar no cofre de sua padaria!

planeje antes de RealizaR
Os empresários do comércio varejista, entre eles os pa-
nificadores, terão de redobrar a atenção este ano, por 
conta da Copa do Mundo. Apesar de ser um virtual fo-
mentador de vendas, o acontecimento exigirá estra-
tégias inteligentes das empresas, que, para passarem 
pela sazonalidade do período sem sustos, deverão ade-
quar estoques e buscar entender novos hábitos dos 
consumidores. 

“Parar fazer esse exercício, temos de ter em mente 
três pontos distintos: a sazonalidade dos eventos – que 

gera incerteza –, o baixo crescimento médio da econo-
mia, além da mudança do hábito do consumidor”, ex-
plica Bruno Furtado, sócio da consultoria Mckinsey & 
Company. Em termos práticos, a sazonalidade deve fa-
zer com que as empresas de varejo se preparem para 
o aumento da demanda. “Assertividade e flexibilidade 
devem ser levadas a sério. Você não pode ter ruptura no 
ponto de venda (falta de produtos), mas não deve ter es-
toques sobrando também. E os empresários devem fa-
zer previsões de demanda baseada por regiões e não por 
produtos”, sublinha o especialista.

entRe no Clima da Copa!
Se aproveitar a Copa do Mundo, mesmo quando ela não 
é sediada no Brasil, é uma rotina para os empresários 
que atuam nos setores tradicionalmente ligados aos 
eventos – como lojas de artigos esportivos, gráficas, in-
dústrias de brindes, agências de turismo e empresas de 
eventos –, como já foi dito, o setor de panificação tam-
bém pode aproveitar as oportunidades do evento para 
alavancar os negócios.

E existem várias formas de se fazer isso, tais como 
turbinar o cardápio da padaria com novos produtos e 
receitas (NE: No âmbito de sua campanha “Lanches da 
Copa”, o SAMPAPÃO está disponibilizando em sua pá-
gina na internet um guia com formulações temáticas 
especialmente criadas para a ocasião), que também po-
dem ser sorteados, por exemplo, como brindes aos fre-
qüentadores da casa.

Além disso, uma boa dica para incrementar as ven-
das no período da Copa é decorar o ambiente da casa 
com as cores do Brasil, bandeiras e fotos de jogadores. O 
uniforme dos funcionários também deve merecer aten-
ção especial, o que ajuda bastante a padaria a entrar no 
clima do evento. E, se o estabelecimento tiver aparelhos 
de TV para transmitir os jogos, com certeza, pode contar 
com casa cheia.

Vamos lá: coloque desde já sua padaria na torcida 
pelo Brasil. E comece a lucra com a Copa do Mundo de 
Futebol 2014 desde já!
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negócio de produção e venda de frozens to-
mou conta de São Paulo e vem crescendo 
em todo o Brasil. Normalmente 100% natu-

rais, com baixo teor de gordura e lactose – além de 
combinados com frutas e cereais –, eles são uma 
opção gostosa, saudável e refrescante, principal-
mente para quem tem alguns tipos de restrições 
aos sorvetes tradicionais. Por isso, oferecer frozen 
yogurts em sua padaria pode ser uma alternativa 
interessante para você aumentar o movimento em 
sua casa e obter um lucro extra no verão, mas que 
também não “derrete” em outras estações do ano, 
se você souber trabalhar o negócio adequadamente.

Geralmente, os frozen yogurts são servidos pu-
ros (sabor iogurte natural) ou com alguns outros 
sabores: frutas vermelhas, blueberry, chá verde, 
jabuticaba, morango selvagem, entre outros in-

O

lucros gelados
Bem trabalhados, os frozen 
yogurts podem se tornar mais 
um interessante diferencial de 
sua padaria.

frozen yogurts: 
alternativa 
interessante para 
você aumentar 
o movimento e 
os lucros de sua 
padaria.

StockFree
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cluindo frozen yogurt misto de dois sabores ou mais. 
De maneira geral, também, o gosto do iogurte é predo-
minante, apresentando diferentes tipos de acidez, de-
pendendo da marca ou do fornecedor utilizados. 

A qualidade das embalagens de papelão, plástico e 
isopor e das colheres são caprichadas para agregar ain-
da mais valor ao produto. Os projetos arquitetônicos dos 
espaços em que são servidos normalmente usam cores 
claras e apresentam uma área específica para consumo, 
com mesas, balcões e bancos com design diferenciados. 
A ideia com isso é criar uma espécie de “store in store” – 
ou loja dentro da loja –, um lugar alegre e, acima de tudo, 
que valoriza o bem-estar dos clientes.

ConCeitos e FoRmatos
Quando se fala de frozen yogurt, existem, basicamente, 
dois conceitos diferentes de apresentação do produto. 
Escolher o que melhor se adapta ao espaço que você 
tem na padaria e à sua expectativa de rentabilidade 
com o negócio tem, então, uma importância funda-
mental, até na hora da seleção dos equipamentos que 
vão compor sua linha de produção.

O primeiro deles é o conceito de self-service, que 
funciona de maneira similar a um bufê por quilo. Neste 
caso, primeiro o cliente escolhe uma embalagem pe-
quena, média ou grande, e, depois ele se serve de frozen 
yogurt – na quantidade e nos sabores de sua preferên-
cia – diretamente das máquinas, que ficam alinhadas 
uma do lado da outra, como num banco 24 horas. No 
conceito self-service, o ideal é ter, no mínimo, três 
equipamentos, totalizando um total de nove bicos de 
extração, sendo seis sabores e três mistos, ou até mais. 
Depois, o cliente passa pelo bufê de frutas frescas ge-
ladas e picadas, no qual também se serve à vontade e, 
por fim, por outro bufê, no qual estão disponíveis os 
toppings (granulados e coberturas). 

Já o segundo conceito, o frozen yogurt é servido pelo 
atendente, em doses P, M e G, sendo que o cliente es-
colhe o sabor do Frozen e as frutas de sua preferência. 
O mesmo acontece com os toppings. Esse é o modelo 

mais adotado, principalmente devido ao custo das má-
quinas de frozen yogurt, cujo total pode ser reduzido 
para uma ou duas.

máquinas de Rentabilidade
Existem vários fornecedores e tipos de equipamentos 
à disposição no mercado, com preços variando entre 
R$ 17.000 e R$ 30.000, ou até um pouco mais. A Máqui-
na Italianinha Frozen Yogurt é uma delas. Ela é fabri-
cada inteiramente no Brasil e conta com três bicos ex-
tratores, dois cilindros de congelamento com 3,3 litros 
cada, o que garante uma ótima quantidade de massa 
de frozen yogurt pronta para ser servida totalizando 
6,6 litros.

Já a paranaense Tecsoft oferece a Maxi Plus, um mo-
delo com cubas de 12 litros, para produção de dois sa-
bores mais misto, e capacidade de fabricação de 30kg 
a 33 kg de frozen yogurt, com sistema de conservação. 
Outra opção é a máquina Alpha 303, da Alphagel, que 
utiliza a tecnologia e design da Carpigiani, empresa 
italiana considerada uma das melhores e mais anti-
gas fabricantes desse tipo de equipamento, que atua 
no Brasil desde 1974. A Alpha 303 é um modelo mais 
compacto, ideal para complementar o comércio: tem 
dois reservatórios com capacidade de 7 litros e 1,5 litros 
cada, para produção de 30 kg por hora. 

Então, caso você deseje embarcar na onda dos fro-
zens yogurts em sua padaria, crie um plano de negócios 
e vá em frente. E anote algumas dicas: 

•	 Descole-se	 da	 concorrência,	 oferecendo	 sabores	
únicos e embalagens interessantes.

•	 Escolha	fornecedores	de	primeira	linha	e	compare	
preços e opções de entrega. 

•	 Se	possível,	contratar	funcionários	com	experiên-
cia prévia em servir o produto.

•	 Divulgue	bastante	o	seu	produto,	por	meio	de	pan-
fletos para distribuição interna em empresas ou 
condomínios próximos à sua padaria. E, é claro, 
use e abuse das mídias sociais, como Facebook e 
Twitter. E bons lucros para você!
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farinha de trigo é o principal produto desse ce-
real e é o ingrediente básico de vários alimentos 
em diferentes culturas, tais como diversos tipos 

de pães específicos das diversas regiões do mundo, ma-
carrão, biscoitos, bolos, cereais matinais, etc. Os produ-
tos derivados do trigo estão altamente ligados à cultura 
dos povos, tendo assumido tanto um significado religio-
so quanto de importância econômica e nutricional.

a história da Farinha e seu
PaPel na alimentaçÃo
A farinha tem papel importante como fonte de energia, desde os tempos pré-históricos. 
Portanto, ela é excelente para uma alimentação saudável, desde que, é claro, seja 
consumida com moderação.

a Uma das principais fontes de alimento da humani-
dade desde os tempos pré-históricos tem sido o trigo. 
Seu cultivo remonta à época dos primórdios da agricul-
tura, há cerca de 10.000 anos, quando o homem troca 
sua característica nômade e extrativista por uma civi-
lização sedentária e agrícola. Assim, o pão tem sido o 
alimento básico na história da civilização.

A farinha é um pó desidratado utilizado na alimen-

n U t r i Ç Ã o

por Renata Caires borba, debora jureidini tozo e jerusa Claro sia Fukugauti*

a farinha de trigo é 
o principal produto 
desse cereal e é o 
ingrediente básico de 
vários alimentos em 
diferentes culturas.
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tação e obtido geralmente de cereais moídos, como tri-
go ou de outras partes vegetais ricas em amido, como 
a raiz da mandioca. Denomina-se “farinha integral” se, 
na sua elaboração, o grão inteiro for moído: a parte in-
terna (endosperma), as cascas (farelo) e o gérmen. Será 
“farinha refinada” caso sejam retiradas as cascas dos 
grãos. Podem existir farinhas de diferente cereais. A 
mais habitual é a farinha de trigo, elemento imprescin-
dível para a elaboração do pão, macarrão, bolos e min-
gaus e outros alimentos. 

tipos de FaRinhas
No Brasil, as farinhas de trigo são classificadas em:

Farinha Integral – Proveniente da moagem do grão 
de trigo inteiro é utilizada no preparo de pães integrais, 
com alto teor de fibras.

Farinha Especial – Apresenta uma quantidade de glú-
ten (proteínas do trigo), que a torna ideal para ser utili-
zada no preparo dos diversos pães que conhecemos.

Semolina – Apresenta um teor de glúten superior, sen-
do destinada ao preparo de macarrão e outras massas.

Farinha Comum – Apresenta um teor de glúten me-
nor, sendo utilizada no preparo de bolos, doces, pães e 
outros alimentos.

Por determinação do governo, desde 2002, toda fari-
nha comercializada no Brasil deve receber doses extras 
de ferro e de ácido fólico.

CompoRtamentos diFeRentes
Embora os carboidratos sejam os maiores constituintes 
da farinha de trigo, são a quantidade e o comportamen-
to das diferentes proteínas que tem o papel mais impor-
tante na diferenciação entre os tipos de farinha usual-
mente comercializados.

A farinha integral é obtida pela simples trituração do 
grão, evitando-se a etapa da peneiração. É uma mistura 
dos três constituintes: a farinha, o farelo e o gérmen. A 
farinha para panificação precisa ter de médio a alto teor 
protéico e suas proteínas devem suportar os esforços 
inerentes ao processo de fermentação, originando um 
pão de bom volume, crocância, sabor a aroma. A colo-
ração da farinha deve ser tal que o miolo do pão tenha 

uma cor entre branco e creme. A presença de enzimas 
deve ser equilibrada uma vez que estas têm importante 
papel durante a fermentação.

A farinha para massas necessita ter alto teor protéico 
e suas proteínas devem suportar os esforços inerentes 
ao processo de fabricação de massas. Para suportar bem 
a etapa de extrusão é fundamental que esta farinha te-
nha alto teor de glúten (substância composta por duas 
proteínas que, juntas, representam 85% das proteínas 
da farinha). Também é de particular importância que o 
amido não se desagregue facilmente durante o processo 
de cozimento da massa evitando que o produto chegue 
pegajoso à mesa.

Já a farinha para biscoitos requer um trigo mole e de 
baixo teor protéico. As suas proteínas devem garantir ao 
processo de modelagem a firmeza coerente às suas ne-
cessidades. Por sua vez, as farinhas domésticas necessi-
tam entre baixo e médio teor protéico, baixa resistência 
ao amassamento manual, cor clara e adequação a uma 
grande variedade de receitas caseiras, incluindo bolos, 
tortas e pães, pastéis, empanados, entre outras.

ClassiFiCação das FaRinhas
Especial – Extraída da parte central endosperma, que 

apresenta uma coloração mais clara.
Comum – Obtida por meio da parte mais externa do 

endosperma, próxima à casca e que, por isso, apresenta 
uma coloração um pouco mais escura.

Integral – Proveniente da casca, do gérmen e do en-
dosperma. Apresenta uma textura fibrosa e coloração 
mais escura que a comum.

Grano Duro – Farinha proveniente da variedade de 
grão denominado “trigo de grano duro”, sendo utilizada 
para produção de massas “grano duro”.

um tipo paRa Cada Finalidade
Ainda que, para o leigo ou observador casual todas as 
farinhas sejam iguais, a qualidade da farinha é bastante 
diferente entre uma que produzirá um pão, e outra que 
produzirá um biscoito. A fonte dessa variabilidade está 
na matéria-prima básica: o trigo.

Os trigos de importância comercial são o trigo co-
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mum (Triticum aestivum), o tipo clube (T. compactum), e o 
trigo durum (T. durum), todos produtos da hibridização 
natural de seus ancestrais. Acredita-se que tenha havido 
pelo menos duas etapas na sua domesticação. Atribui-se 
à espécie T. monococcum, de genoma diplóide, a origem 
da espécie. Sua hibridização com a T. searsii levou à ori-
gem da espécie T.turgidum, já com genoma tetraplóide, e 
precursor da espécie do trigo durum, cuja característica 
principal é a dureza do seu grão. É o trigo especialmente 
usado para produção de pastas, principalmente na Euro-
pa e nos Estados Unidos. 

A segunda hibridização da espécie T. turgidum com 
a espécie T. tauschi, gerou as espécies hexaplóides 
T.aestivum, espécie comercial mais cultivada e com 
características de qualidade bastante distintas entre 
seus diferentes cultivares, servindo à produção de uma 
ampla gama de produtos – pães, biscoitos, massas – e 
T.compactum, de características brandas, cuja farinha 
destina-se à produção de bolos e biscoitos.

A qualidade do trigo depende de uma série de fatores, 
sendo que os dois principais seriam as condições am-
bientais e as características genéticas presentes nas se-
mentes. Em virtude dessa ampla variedade presente nos 
cultivares, não podemos discutir qualidade de farinha de 
trigo sem saber para que propósito servirá tal farinha. 

Existem grandes diferenças entre farinhas para pães 

e biscoitos e também para as farinhas usadas nos dife-
rentes tipos de pães e diferentes tipos de biscoito. To-
mando o pão como exemplo, a qualidade de uma fari-
nha para pão de forma, não necessariamente irá ter a 
qualidade apropriada para pão francês.

Resíduo de Cinza
Um grão de trigo é uma estrutura complexa constituída 
por diferentes camadas. Do ponto de vista genético exis-
tem duas espécies de trigos: o trigo mole (Triticum aesti-
vum), adequado à padaria, pastelaria e ao fabrico de bola-
chas, cujo produto da moenda é a farinha; e o trigo duro 
(Triticum durum), usado no fabrico de massas alimentícias, 
cujo produto de moenda é a sêmola. Quando chega à mo-
agem, o trigo mole é sujeito a várias operações de limpe-

CuRiosidades sobRe  
a FaRinha de tRigo
•	 A	produção	mundial	de	trigo	é	de	quase	600	milhões	

de toneladas.
•	 O	maior	produtor	mundial	é	a	China,	com	pouco	mais	

de 100 milhões de toneladas.
•	 O	 trigo	 para	 quibe,	 chamado	 burghul, é proveniente 

dos grãos de trigo integral partidos.

especial, comum, 
integral, grano duro: 
existem diferenças 
marcantes entre farinhas 
usadas em diferentes 
tipos de pães.Sto
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za e, por questão de conservação, é-lhe retirado o 
gérmen. Só depois se inicia o complexo processo de 
triturações e peneirações sucessivas, dos quais re-
sultam vários tipos de farinha.

Uma farinha pode conter todas as partes do 
grão referidas (farinha integral), ou apenas a par-
te central – endosperma – e é muito branca. E en-
tre estas duas situações há todas as intermédias. 
Se levarmos uma farinha extremamente branca a 
um forno a 550º C, o resíduo da queima (a cinza) 
será mínimo. Já uma farinha integral deixará um 
resíduo de cinza muito maior, uma vez que contém 
uma grande quantidade de sais minerais, que não 
ardem, é a percentagem de cinzas que define o tipo 
comercial de farinha. 

Assim, as farinhas 45 e 55 são as mais brancas, 
contêm um pouco mais de amido e de glúten e me-
nos fibra e vitaminas e dão origem a um pão de 
miolo muito branco. Uma farinha 110 dará origem 
a um pão mais escuro, uma vez que tem mais cas-
ca, mas, também, mais dietético. As farinhas que 
mais se comercializam no nosso País são a 55 e 65. 
A farinha 45, por exemplo, tem que ser encomen-
dada a uma moagem. Já na Itália, a designação co-
mercial das farinhas é diferente, o que, por vezes, 
causa dúvidas. Uma farinha 00 terá um máximo de 
0,50% de cinza e uma do tipo 0 pode ter uma cinza 
máxima de 0,65%.

qual o tipo de FaRinha mais adequado 
paRa FazeR pão?
A resposta para essa pergunta tem pouco a ver com 
a percentagem de cinzas. Entre os trigos moles, há 
alguns mais adequados ao fabrico de pão, chama-
dos hard, e que têm maior quantidade de proteínas 
que vão formar o glúten. Também há e outros (mais 
soft), com menos glúten e, por isso, mais aconselhá-
veis a certa pastelaria. 

O tipo de farinha, definido com base nas cinzas, 
apenas garante a obtenção de pão de miolo mais 

branco ou mais escuro. É por isso que nos Estados Unidos a 
designação comercial das farinhas indica o teor de proteína 
e a sua aconselhável utilização: múltiplos fins, pastelaria, bo-
los, bolachas, pão, integral... Não há dúvidas de que isso faci-
lita a escolha.
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aBiePan celeBra convênio 
com o seBrae
Entidades formalizam acordo com o objetivo de desenvolver referenciais de qualidade 
e disseminar tecnologias para máquinas e equipamentos do segmento de panificação 
e alimentos em geral.

s processos tecnológicos de projeto e fabricação 
de máquinas para alimentos e cozinhas profis-
sionais têm evoluído fortemente na última dé-

cada. Por esse motivo – e buscando contribuir com essa 
evolução –, a ABIEPAN tem trabalhado desde 2006 com 
o propósito de desenvolver um arcabouço normativo 
destinado a máquinas para alimentos e cozinhas pro-
fissionais, cuja contribuição básica consiste na melho-

O ria da qualidade desses produtos. Toda essa atividade 
tem contribuído para a obtenção de produtos de melhor 
qualidade, mais seguros, mais confiáveis e com melhor 
desempenho.

Buscando dar continuidade a esse trabalho, de for-
ma organizada e sistemática, a ABIEPAN e o SEBRAE ini-
ciaram negociações visando a estabelecer apoios para a 
realização dessa grande empreitada. Essas negociações 

Para que esse trabalho tenha 
sucesso, é fundamental 
a participação de todos, 
principalmente nas reuniões 
técnicas da Comissão de estudos.
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foram bem sucedidas e, após longo trabalho, foi celebra-
do, entre a ABIEPAN e o SEBRAE, em dezembro de 2013, 
o Convênio No 87/2013 denominado “Projeto de Desen-
volvimento Tecnológico de Máquinas e Equipamentos 
de Uso do Segmento de Panificação e Outros Alimentos”, 
com o objetivo de atender às exigências de entidades re-
gulamentadoras e de mercado.

“Esse convênio tem por objetivo desenvolver refe-
renciais de qualidade (normas técnicas e avaliação da 
qualidade) e disseminar tecnologias para máquinas e 
equipamentos do segmento de panificação e alimentos 
em geral, considerando as exigências regulamentares de 
qualidade, higiene, saúde e segurança (NR 12), visando à 
certificação, para ampliar o acesso desses produtos aos 
mercados”, explica Armando Taddei Júnior, gerente exe-
cutivo da ABIEPAN.

novas noRmas téCniCas
Entre as ações a serem conduzidas por intermédio des-
se Convênio está incluso, também, o desenvolvimento 
de novas normas técnicas e, também, a revisão e reade-
quação, aos preceitos incluídos na NR12, das seguintes 
normas já existentes:

ABNT NBR 15734:2009 – Máquinas de processamento 
de alimento – Amassadeiras – Requisitos de segurança e 
higiene para projeto e fabricação de amassadeiras com 
capacidade entre 5 e 500 litros.
a. ABNT NBR 15735:2009 – Máquinas de processamen-

to de alimento – Batedeiras planetárias – Requisitos 
para segurança e higiene.

b. ABNT NBR 15853:2010 – Máquinas para panificação – 
Modeladoras – Requisitos para segurança e higiene.

c. ABNT NBR 13865:2010 – Máquinas para panificação – 
Cilindros para massas alimentícias com comprimen-
to de rolos maiores ou iguais a 400 mm – Requisitos 
para segurança e higiene
Esse processo se iniciou com uma reunião da comis-

são de estudos no dia 23 de janeiro, realizada na sede do 
CB-04 Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos se-

diado na ABIMAQ-SP. Nessa reunião, foi iniciado o traba-
lho de revisão e adequação à NR-12 da norma ABNT NBR 
15734:2009 – Máquinas de processamento de alimento – 
Amassadeiras – Requisitos de segurança e higiene para 
projeto e fabricação de amassadeiras com capacidade 
entre 5 e 500 litros. Vale lembrar que no CB-04 já está ins-
talada a CE-04:019.02 Comissão de Estudos de Máquinas 
para Panificação coordenada por Armando Taddei Júnior 
e secretariada por João Carlos Martins Coelho.

“Para que esse trabalho tenha sucesso, é fundamental 
a participação de todos, principalmente nas reuniões téc-
nicas da Comissão de Estudos. Embora os trabalhos nor-
mativos estejam sendo capitaneados pela ABIEPAN, toda 
e qualquer pessoa poderá participar das reuniões sejam 
associados ou não dessa instituição”, salienta Armando.

Segundo o gerente executivo da ABIEPAN, é muito 
importante observar que, ao participar das reuniões da 
Comissão de Estudos, as empresas poderão dar livre-
mente as suas contribuições, as quais serão democra-
ticamente analisadas e discutidas, e poderão à medida 
que as normas forem sendo desenvolvidas já iniciar as 
eventuais alterações, que se fizerem necessárias, em 
seus produtos. “Desde já, nos colocamos ao dispor de 
todos para prestar esclarecimentos e dar informações 
sobre os trabalhos a serem desenvolvidos”, finaliza  
Armando Taddei Júnior.

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

Participar das reuniões da Comissão de estudos é muito importante 
para as empresas do setor.
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ue papel os jovens representarão no Brasil de 
amanhã? Eles estarão preparados para enfren-
tar os desafios da crescente globalização, asse-

gurar a sustentabilidade do desenvolvimento e construir 
uma vida com mais qualidade e menos desigualdade? 
Esses questionamentos surgem quando se pensa na em-
pregabilidade jovem e nas condições oferecidas para a 
formação de novos profissionais. 

De início, alguns números dão ideia do tamanho do 
problema. Por exemplo, a escolaridade média do brasi-
leiro é de 8,8 anos (IBGE, 2012), contra os quase 14 anos 
de estudo registrados nos Estados Unidos e na Coreia do 
Sul. Praticamente cumprida a meta de universalização 
do acesso ao ensino fundamental, o gargalo da vez é o 
ensino médio. Cerca de 20% dos jovens de 15 a 17 anos 
estão fora da escola. E, dos 80% que entram, 9% abando-
nam o curso e 12% são reprovados. Isso sem contar os 
31% que estão na categoria distorção entre idade e série.

Nesse cenário, os prejuízos são evidentes. Em linhas 
gerais, basta lembrar que cada ano adicional de escola-
ridade corresponde a até 10% de aumento no salário e a 
um crescimento de 0,37% no produto interno bruto (PIB). 
Diante de tais benefícios, o que leva à evasão escolar? 
Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
40% desistem porque acham a escola desinteressante; 
27% porque precisam trabalhar; e 11% porque o acesso 
à escola é difícil.

Além do descolamento entre currículo e a realidade 
da vida do aluno, vários especialistas identificam que – 
em especial no grupo dos 9,6 milhões da geração “Nem-
-Nem” (nem estudam nem trabalham) – a desistência 
da escola está vinculada ao que chamam de ambiente 
cultural de antecedentes de fracasso. Ou seja, o desis-
tente geralmente é o primeiro da família a atingir esse 
patamar de estudo e pertence a comunidades carentes, 
em situação de vulnerabilidade e exclusão do mercado 

uma Boa açÃo social
O CIEE vivencia o lado humano da aprendizagem, testemunhando o impacto benéfico da 
aprendizagem, para os jovens e suas famílias.

Q formal de trabalho.
o lado humano da apRendizagem
Um programa, dentro das políticas públicas de inclusão 
profissional, que vem demonstrando eficácia no atendi-
mento a esse segmento, é o da aprendizagem, incenti-
vada pela Lei 10.097/2000 e reconhecida como ação de 
assistência social. Conjugando treinamento prático nas 
empresas e capacitação teórica ministrada por entidade 
qualificadora, conta hoje com 280 mil jovens de 14 a 24 
em formação profissional, segundo o Ministério do Tra-
balho e Emprego, com a meta de atingir, até o final deste 
ano, a marca de um milhão de aprendizes.

Ao lado da fria letra da lei e respondendo por um ter-
ço dos jovens em capacitação profissional, o Centro de 
Integração Empresa-Escola (CIEE) vivencia o lado huma-
no da aprendizagem, testemunhando o impacto benéfi-
co da aprendizagem, para os jovens e suas famílias, que 
também são incluídas nesse processo, contando com 
encontros de orientação e acompanhamento de assis-
tentes sociais.

Moral da história: inseridos no ambiente corporativo 
e contando com salário e benefícios, que reforçam a ren-
da familiar, os jovens descobrem o valor do aprendizado 
contínuo, ganham autoestima e adquirem posturas que 
favorecerão uma futura efetivação ou mesmo o sucesso 
no primeiro emprego formal. Com um detalhe anima-
dor: aptos a conciliar trabalho e estudos, muitos deci-
dem avançar na carreira e partem para a universidade 
ou o pequeno negócio próprio. Com tal força inclusiva, 
inegavelmente a aprendizagem é daquelas boas ações 
de assistência social que, além de dar o peixe, logo de 
início ensina a pescar.

c o n e X Ã o  F i e s P

por luiz gonzaga bertelli *

*luiz gonzaga beRtelli é presidente executivo do CIEE, diretor da 
Fiesp-Ciesp e vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo.
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sampapão jouRnalism awaRd winneRs announCed
Putting an end to a great thriller involving the selection of winners, 
the SAMPAPÃO revealed at a ceremony held in the auditorium of its 
headquarters building on December 10th, the winners of the seventh 
edition of its Journalism Award in its three categories: “Printed 
Media”, “Radio” and “Electronic Media”. First place winners in each 
of them received a round-trip ticket to Paris, plus 1,500 euros for 
accommodation and personal expenses. The second prize, a round-
trip ticket to Lisbon, plus 1,000euros. And the third place, a notebook. 
The big winner in the category “Printed Media”, Marilia Miragaia, from 
Folha de S. Paulo, made __a point to talk about what is on winning the 
award and its importance: “This is a fairly representative achievement, 
even more so because we compete with other top professionals of the 
Press. Aside from bringing readers interesting aspects of the culture and 
daily life of the breadmaking industry, it also has a great significance in 
the journalistic side”, said the reporter.

anunCiados los ganadoRes del pRemio sampapão 
peRiodismo 
Poniendo fin a un gran suspenso con la selección de los ganadores, 
el SAMPAPÃO reveló en un acto celebrado en el auditorio del edificio 
de su sede el 10 de diciembre, los ganadores de la séptima edición de 
su Premio de Periodismo en sus tres categorías: “Medios Impresos”, 
“Radio” y “Medios Electrónicos”. Los ganadores del primer lugar en cada 
uno de ellas recibió un boleto de ida y vuelta a París, además de 1.500 
euros para el alojamiento y los gastos personales. El segundo premio, 
un billete de ida y vuelta a Lisboa, además de 1.000 euros. Y el tercer 
lugar, un notebook. La gran ganadoar en la categoría “Medios Impresos”, 
Marilia Miragaia, de Folha de S. Paulo, hizo un punto para hablar de lo 
que es en ganar el premio y su importancia: “Este es un logro bastante 
representativo, más aún porque competir con otros grandes profesionales 
de la prensa. Aparte de llevar a los lectores los aspectos interesantes de 
la cultura y la vida diaria de la industria de la panificación, ello también 
tiene un gran significado en el lado periodístico”, dijo el periodista.

sampapão paRtiCipates in sisab poRtugal 
From February 17th to 19th, Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO, 
led a delegation of business from the entities in the 19th edition of SISAB 
Portugal - International Exhibition of Food and Beverage Industry held in 
Lisbon. The event is known worldwide as a massive business convention 
of food, drinks and complementary products for the export of Portugal. 
In 2014, the fair has expanded its area to receive the 500 largest 
Portuguese companies from 28 sectors (20% more than the last edition), 
who presented to visitors from over 100 countries around 5,000 different 
products, including many new releases in foods and beverages.

sampapão paRtiCipates in sisab poRtugal 
Del 17 al 19 de febrero Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO, 
encabezó una delegación de negocios de las entidades en la 19ª 
edición de SISAB Portugal - Salón Internacional de la Industria de la 
Alimentación y Bebidas celebrado en Lisboa. El evento es conocido a 
nivel mundial como una convención de negocios masiva de alimentos, 
bebidas y productos complementarios para la exportación de Portugal. 
En 2014, la feria ha ampliado su área para recibir las 500 mayores 
empresas portuguesas de 28 sectores (20% más que la pasada 
edición), que presentaron a los visitantes de más de 100 países de todo 
5.000 productos diferentes, incluyendo muchos nuevos lanzamientos 
en alimentos y bebidas.

who donates booKs, donates Knowledge
For the second consecutive year, the Women’s Committee of the 

SAMPAPÃO is launching a campaign to collect books in bakeries. 
The proposal is that customers bakeries deliver their donations in the 
stores during the months of February and March. All bakeries that join 
the initiative will receive an identification through posters and brochures 
to be posted in stores. According to the Board of the Women’s 
Committee, will be donated all kinds of books, including textbooks. 
The books collected will be separated by type, cleaned and sent to 
needy organizations. “It is important that the material be packaged 
carefully to avoid damage to the pages and covers”, explains Evane 
dos Santos, President of the Committee. Besides the book donation 
campaign, the Women’s Committee holds other campaigns and social 
projects throughout the year. 

quién dona libRos, dona ConoCimiento 
Por lo segundo año consecutivo, el Comité de Mujeres de SAMPAPÃO 
pone en marcha una campaña de recogida de libros en las panaderías. 
La propuesta es que los clientes entreguen sus donaciones en las 
tiendas durante los meses de febrero y marzo. Todas las panaderías 
que se unan a la iniciativa recibirán una identificación a través de 
carteles y folletos para ser publicados en las tiendas. De acuerdo con 
el Comité de Mujeres, será donado todo tipo de libros, incluyendo 
libros de texto. Los libros recogidos serán separados por tipo, 
limpiados y enviados a organizaciones necesitadas. “Es importante 
que el material sea empaquetado cuidadosamente para evitar daños 
a las páginas y a las portadas”, explica Evane dos Santos, Presidente 
del Comité. Además de la campaña de donación de libros, el Comité 
de Mujeres tiene otras campañas y proyectos sociales en todo el año.

bRazilian wheat pRoduCtion gRows 22.4% to 5.3 
million tonnes 
The national wheat production in 2013 was 22.4% higher than last 
season, with more than 5.3 million tons. The area increase in the major 
producing states was associated with higher prices and capitalized 
producers who, in most cases, are celebrating the successes of the 
season. The average yield of Brazilian wheat crops, according to 
calculations by Conab, a Ministry of Agriculture organ, was 2,445 
kilograms per hectare (kg/ha), total that rises to 2,822 kg/ha in 
Rio Grande do Sul, to 6,000 kg/ha in the best crops. The increase 
in productivity over the previous crop was 45%. According to the 
technical director Emater/RS, Gervasio Paulus, the increase was a 
result of both cultivation in non-traditional areas such as the southern 
half, which grew 43%, as the largest producer of investment in 
technologies such as more resistant cultivars, fertilizer and pesticides .

la pRoduCCión de tRigo de bRasil CReCe un 22,4% 
hasta 5,3 millones de toneladas
La producción nacional de trigo en 2013 fue de 22,4% superior a 
la temporada pasada, con más de 5,3 millones de toneladas. El 
aumento de la superficie en los principales estados productores se 
asoció con precios más altos y los productores capitalizados que, en 
la mayoría de los casos, están celebrando los éxitos de la temporada. 
El rendimiento promedio de los cultivos de trigo de Brasil, según los 
cálculos de la Conab, un órgano del Ministerio de Agricultura, fue 
2.445 kilogramos por hectárea (kg/ha), total que se eleva a 2.822 
kg/ha en Río Grande do Sul, a 6.000 kg/ha en los mejores cultivos. 
El aumento de la productividad en la cosecha anterior fue de 45%. 
De acuerdo con el director técnico Emater/RS, Gervasio Paulus, el 
aumento fue resultado tanto de cultivo en áreas no tradicionales, 
como la mitad sur, que creció un 43%, como el mayor productor 
de la inversión en tecnologías como los cultivares más resistentes, 
fertilizantes y pesticidas.
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Bem-vindos novos associados do samPaPÃo!

CineRama ComéRCio de alimentos ltda. av. ipiRanga, 919 – RepúbliCa
pães e doCes vila joia ltda. av. alexandRina de paula, 989 – vila nova CintRa
paniFiCadoRa e ConFeitaRia aRCadas ltda av. bRig. luis antonio, 2.096/98 – b. vista
padaRia nova paulista ltda. – me Rua juRaRateRe, 10 – jaRdim tua
paniFiCadoRa RibeiRão ClaRo ltda. – epp Rua RibeiRão ClaRo, 640 – vila olímpia

MARÇO

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

ABRIL

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

MAIO

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

JUNHO

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

JULHO

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

AGOSTO

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

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

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

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

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

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

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

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

Tábua de frios 15h às 18h 28/08

Rotulagem nutricional 15h às 18h 26/08

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

idPc – agenda de cursos 2014

O SAMPAPÃO vem informar e esclarecer seus associados e 
representados sobre recente golpe que está sendo aplicado nas 
padarias, causando transtornos e prejuízos financeiros a seus 
proprietários.

Temos recebido muitas ligações informando sobre um se-
nhor chamado Heitor Nakamura (esse é apenas um dos nomes 
que ele utiliza), que diz ser representante da Associação Nacio-
nal dos Procuradores Federais (ANPAF) ou de outras entidades. 

Em seu discurso, essa pessoa alega que haverá a promo-
ção de um evento da mencionada associação, e solicita aos 
proprietários de padarias uma contribuição, cujo valor varia 
entre R$ 850,00 e R$ 1.000,00, que deverá ser entregue, poste-
riormente, a pessoas autorizadas pela entidade, que visitarão 
o estabelecimento. 

Afirma, ainda, em tom de ameaça, que, caso o panificador 
não contribua com o evento, a fiscalização da Receita Federal, 
da Anvisa e de outras entidades serão acionadas, a fim de visi-
tar e penalizar a casa. Quando o panificador efetua o pagamen-
to do valor, é emitido um recibo com o nome e o CNPJ da ANPAF.

No entanto, trata-se de um claro golpe, com o objetivo úni-
co de extorquir o panificador.

O SAMPAPÃO entrou em contato com representantes da 
ANPAF e foi informado que, há anos, a entidade tenta localizar 
esse golpista, cuja atividade ilícita já foi objeto de uma série 
de boletins de ocorrência realizados pela entidade junto à po-
lícia. Porém, face às novas investidas do golpista, a ANPAF se 
prontificou a abrir uma nova ocorrência policial, na qual solici-
ta, inclusive, a colaboração do SAMPAPÃO e de seus associados 
para localizá-lo e entregá-lo aos cuidados das autoridades, para 
a tomada de providências cabíveis, no sentido de interromper 
sua trajetória criminosa.

Portanto, caso você, amigo associado, receba qualquer li-
gação dessa pessoa fazendo essa solicitação, usando o nome 
acima citado ou qualquer outro, bem como o nome da ANPAF, 
fique atento porque se trata de um golpe. E, por favor, acione 
imediatamente o Departamento Jurídico do SAMPAPÃO e, se 
possível, também a polícia, para comunicar o fato.

atençÃo associado: 
golPe contra as Padarias!

olho vivo: se 
receber uma 

ligação estranha 
de alguém pedindo 

dinheiro para a 
anPaf, acione 

imediatamente 
o SamPaPão e 

chame a polícia.
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