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ResistiR é inútil.
e impRodutivo também
Se a modernização das padarias é um caminho sem volta, convidamos você a trilhá-lo
conosco, a passos largos e em ritmo consistente.

O

s meios de comunicação, que
há muito tempo já transformaram o mundo numa aldeia global, criaram nas pessoas um
“apetite” muito especial e voraz por
informação. E são eles também, os
meios de comunicação, turbinados
pela velocidade estonteante e cada
vez maior das mídias digitais, que
vêm transformando todo tipo de
interferência humana – inclusive a
empresarial – numa espécie de vitrine extremamente transparente, que
evidencia não só os avanços, como
também as falhas de sua atividade
empírica. Quem não recebeu um
elogio por alguma coisa boa ou uma
reclamação por algo não tão bom
assim em sua padaria que atire a
primeira pedra.
Eventos como a Copa do Mundo,
da qual estamos às vésperas, seguramente vão escancarar tal realidade e colocar à prova nossos estabelecimentos. Tenho certeza de que os
visitantes estrangeiros ficarão surpresos – como sempre ficam, quando passam por aqui – com o nível
de qualidade e inovação de nossas
panificadoras. Somos donos de um
modelo único de padaria no planeta,
nossos produtos são fantásticos, assim como é a nossa oferta de serviços e os layouts de nossas casas, que
conseguem acomodar com tranquilidade desconcertante, sob um mesmo teto, áreas tão diferentes quanto
a de um espaço para venda de pães
e artigos de confeitaria, a de um
restaurante, a de delivery e a de um
mini-mercado de conveniências.
Essa, porém, é a parte boa daquilo

que as pessoas vão ver na vitrine que
mencionei há pouco. Infelizmente –
e digo isso com muita tristeza –, nem
todas as padaria paulistas e paulistanas se renderam ao apelo e atenderam ao chamado da modernização.
E, quando falo isso, não me refiro
apenas à ambientação das casas, à
sua oferta de produtos e serviços, e
ao que ocorre nos “bastidores”, em
suas áreas de produção, nem sempre
atualizadas em termos de tecnologia
de máquinas e equipamentos. Falo,
também, do calcanhar de aquiles do
atendimento e da ausência de mão
de obra qualificada, que continuam
a prender, como âncoras, muitos panificadores a um passado que não
mais lhes pertence.
Não tem jeito: não dá para resistir às mudanças cobradas pelo presente e, muito menos, às demandas
que nos serão feitas num futuro
não muito distante. A fila anda e,
quem não se modernizar, fica para
trás e vai perder seu lugar nela.
Plantar hoje as sementes do que se
vai colher amanhã não é uma alternativa e, sim, uma obrigação, um
dever de casa a ser cumprido para
a garantia de nossa sobrevivência. E
isso quer dizer investir no seu negócio, que é, por exemplo, o convite
feito pela abertura da nova linha de
crédito para modernização das máquinas e equipamentos de panificação obtida pelo SAMPAPÃO junto ao
governo de São Paulo, tema de uma
entrevista exclusiva realizada com
Rodrigo Garcia, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico,
Ciência e Tecnologia, que você en-

contra nas páginas desta edição da
Revista IP&C.
Ao longo dos anos, as Diretorias
de nossas entidades vêm se desdobrando para entregar atributos
que permitam aos seus associados
modernizar não só suas panificadoras, como também seus modelos
de gestão. São incontáveis tipos de
serviços técnicos e de aperfeiçoamento empresarial oferecidos pelo
SAMPAPÃO, somados a inúmeros
programas de melhoria de produtos
e de formação de mão de obra qualificada para atuar nas padarias, este,
aliás, um dos grandes gargalos do
nosso setor em todo o Brasil.
Convidamos vocês, amigos panificadores, a conhecer de perto a enorme infraestrutura que o SAMPAPÃO
coloca à disposição de seus associados. E se você que lê esta mensagem ainda não é sócio de nossas
entidades, convidamos você a se
tornar um deles. Acredite, investir
na modernidade e na inovação são
as únicas saídas para viabilizar novas conquistas em nosso setor. E,
por meio dessa conscientização inequívoca, queremos que você cresça
e evolua lado a lado conosco rumo a
um futuro cada vez mais promissor.
Um grande abraço!

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO
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As empresas de panificação e confeitaria movimentaram R$
76,405 bilhões em 2013, faturamento 8,7% superior ao registrado no ano anterior. Pela primeira vez desde 2007, entretanto,
o setor registrou índice de crescimento inferior a 10%. “Essa
desaceleração é decorrente principalmente da alta de custos
experimentada pela panificação. Para se ter uma ideia, os preços da farinha de trigo, que representam 40% dos custos dos
produtos panificados, sofreram aumento médio de 22%, o que
representou impacto de 9% nos reajustes de preços realizados
no ano”, informa José Batista de Oliveira, presidente da Abip,
entidade responsável pela divulgação dos dados do setor em
2013. Os números foram levantados pelo Instituto Tecnológico
da Panificação e Confeitaria (ITPC), em parceria com a Abip, por
meio de pesquisa realizada junto a 1.200 empresas de todo o
País, abrangendo representantes do setor de todos os portes.
Segundo José Batista, o crescimento do faturamento foi garantido pelo desempenho das padarias que oferecem serviços
completos de fast food e de conveniência.
Grandes números – O número de empresas que constitui o
setor continua sendo de 63,2 mil, que foram frequentadas por
cerca de 43 milhões de clientes diariamente, no último ano. Já o
número de funcionários na panificação somou 820 mil empregos
diretos e 1,85 milhão de forma indireta. Houve um aumento de
2% no número de postos de trabalho criados no ano passado, o

Cláudio Lira

panificação quebRa sequência de cRescimento de dois dígitos

que representa 18 mil funcionários contratados pelas padarias.
No mesmo período, o faturamento por funcionário aumentou
9,4% e o salário médio cresceu 26%. Já as vendas de produção própria representaram 55% do volume de faturamento, ou
R$ 42,02 bilhões, seguidas por bebidas, mercearia e laticínios.
Dada a relevância do setor, o presidente da Abip defende a aceleração do projeto que desonera os produtos panificados, e que
se encontra em trâmite na Câmara Federal, já tendo recebido
aprovação da Comissão de Constituição e Justiça. “Trata-se de
matéria da maior importância para a economia e para a sociedade brasileiras”, enfatiza o executivo.

sampapão paRticipa de eventos inteRnacionais
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ção da Europain, a maior feira de panificação e confeitaria do mundo, promovida
no Pavilhão Villepinte, em Paris-França,
com a visitação de 77 mil profissionais
do setor, dos quais 30% estrangeiros, de
138 países. Este ano, a feira contou com
804 expositores e marcas de 29 países,
nos estandes dos quais os visitantes puderam descobrir uma série de inovações
do mercado, bem como tocar e conhecer
os produtos e equipamentos que farão a
história do amanhã. “Embora com tamanho menor, em função da crise vivida pela
Europa, nesta edição, a Europain trouxe
muitas novidades em tendências, principalmente focadas na automatização para
fabricação de pães e na tecnologia do
frio. Novamente, a parte de concursos
e demonstrações técnicas surpreendeu.
No total, foram nove competições em nível França e mundo, da qual participaram
nada menos do que 170 concorrentes e
cerca de 2.500 demonstrações de produtos e técnicas variadas ao longo dos
cinco dias da feira”, conta Antero José
Pereira, que visitou a Europain acompanhado pelo vice-presidente do Sindipan-SP, Armenio Soares Ferreira.

SAMPAPÃO

Em fevereiro e março, o SAMPAPÃO
marcou presença em dois grandes eventos internacionais ligados ao setor de
panificação, confeitaria e food service.
O primeiro foi o SISAB Portugal, a maior
mostra mundial de empresas, marcas e
produtos portugueses para exportação
do planeta, que, este ano, foi realizado
numa área de 10.000 metros quadrados,
entre os dias 17 e 19 de fevereiro, no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, contando com
a participação de 600 empresas expositoras, 5.000 produtos gourmet e a visita de
1.500 compradores internacionais, vindos
de 90 países. “Trata-se de uma das mais
importantes feiras do setor de alimentos e
bebidas, na qual tivemos a oportunidade
de realizar bons contatos, inclusive para
a FIPAN, que, em julho deste ano, deverá
receber em São Paulo, empresas portuguesas de bacalhau dessalgado e de bolinhos prontos de bacalhau”, revela Antero
José Pereira, presidente do SAMPAPÃO,
que visitou o SISAB em companhia do diretor administrativo da Aipan, Carlos Gonçalves Teixeira.
Inovações e tendências – Já entre os
dias 8 e 12 de março, foi a vez da realiza-

Casa cheia: a europain recebeu a visitação de
77 mil profissionais do setor, dos quais 30%
estrangeiros, de 138 países.
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planejaR paRa melhoR seRviR aos associados
StockFree

em parceria com a fundação dom Cabral, SamPaPão
define como atender melhor seus associados.

Em parceria com a Fundação Dom Cabral, o Departamento de Marketing do
SAMPAPÃO está realizando o planejamento estratégico das entidades para os
próximos cinco anos. Multifocal, esse trabalho envolve, entre outros aspectos, o
cumprimento de demandas atuais e futuras no que diz respeito ao melhor entendimento do mercado e à melhor adequação de performance dos serviços oferecidos pelo SAMPAPÃO aos seus associados. A Fundação Dom Cabral é uma
escola de negócios brasileira com padrão e atuação internacionais de desenvolvimento e capacitação de executivos. Tendo como base pesquisas e estudos
realizados nos últimos anos junto a grandes empresas que atuam no Brasil, ela
desenvolveu uma abordagem sistêmica multidisciplinar, que considera aspectos
organizacionais e do comportamento das pessoas envolvidas na execução de
estratégias, com foco no estabelecimento de indicadores e metas, para que as
organizações obtenham resultados positivos com elas. Dessa forma, com toda a
certeza, sua atuação junto ao SAMPAPÃO será muito produtiva.

SAMPAPÃO

tRaga a copa do mundo paRa dentRo da sua padaRia
Sua padaria não pode ficar fora da Copa do Mundo. E para que toda sua clientela participe em grande
estilo dessa competição que chega ao Brasil em junho, o SAMPAPÃO preparou um kit especial de divulgação, composto por diversos materiais, entre os quais jogos americanos, marcadores de mesas,
banners, folhetos e cartazes, além de um guia com receitas temáticas, com 23 opções de sanduíches
e doces. A proposta é colocar os torcedores no clima da competição, assim como aguçar a curiosidade em relação aos pratos típicos de outras nações. Com a variedade de opções, será possível
tornar mais animada a comemoração não só nos jogos do Brasil. Afinal, o País abriga povos de várias
nacionalidades, e que também tem o costume de se reunir em dias de jogo de Copa do Mundo. Para
ter acesso ao kit especial de divulgação, basta entrar no site – www.sindipan.org.br – baixar o material e
imprimir. Em tempo: você também pode personalizar todas as peças do kit, bastando aplicar o logo de
sua padaria nos materiais, utilizando sua criatividade. Comece já sua divulgação e tenha ótimas vendas
na Copa do Mundo no Brasil!

vem aí o jantaR do panificadoR 2014!
Está chegando a hora da grande festa da panificação paulistana! Este ano, o Jantar
do Panificador será realizado no dia 3 de julho, na sua casa tradicional, o Clube
Atlético Juventus. Neste exato momento, as Diretorias do SAMPAPÃO estão fazendo a definição das atrações do encontro, que, todos os anos, reúne um enorme
número de profissionais do setor com suas famílias para uma noite com intensos
momentos de diversão. E, assim como em suas edições anteriores, no Jantar do
Panificador 2014 também será feita a homenagem aos cinco “Panificadores do
Ano”, por seu talento e criatividade na condução de seus negócios. Já fazem parte
do quadro de patrocinadores do evento as seguintes empresas: Anaconda, Kibon,
Ocrim, Poli Alimentos e Santa Clara. E outros deverão vir. Anote em sua agenda e
programe-se: na quinta-feira, 3 de julho, você tem um compromisso com a animação e a alegria no Jantar do Panificador do SAMPAPÃO. Fique ligado nas circulares
e no site das entidades para saber a partir de quando e onde você poderá adquirir
seus convites!

StockFree

fácil: para ter acesso ao kit especial
de divulgação, basta entrar no site,
baixar o material e imprimir.

dia 3 de julho, no Juventus, você tem um encontro
marcado com a alegria no Jantar do Panificador.
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em cena, os novos paRceiRos do idpc
StockFree

O SAMPAPÃO acaba de fechar acordos de parcerias com duas
grandes empresas. A primeira é a Vigor, que é a mais nova patrocinadora da Escola Móvel do IDPC, ganhando o direito de
expor sua marca em todos os eventos, cursos e palestras nos
quais esta for utilizada, bem como o de instalar painéis, placas publicitárias e afins durante todo o período de vigência do
contrato. “Estamos muito animados com esta parceria, porque
temos interesses em comum com o SAMPAPÃO, no que diz
respeito ao desenvolvimento da indústria da panificação e confeitaria e ao aperfeiçoamento técnico da mão de obra e dos
profissionais que nela trabalham, bem como dos produtos que
desenvolvemos para o setor, tanto no varejo quanto no food
service”, explica Débora Pitinati, analista de Marketing da Vigor.
Referência em alimentos – Quem também vem juntar forças
com o IDPC é a Aurora Alimentos. A empresa, agora, é “Mantenedora Prata” do Instituto, com quem passará a trabalhar em
conjunto na utilização e qualificação de seus produtos para o
setor de panificação, em sintonia com sua missão de valorizar a

Parcerias que
vêm para o
bem alinham
objetivos comuns
voltados ao
desenvolvimento
do setor.

qualidade de vida no campo e na cidade, produzindo alimentos
de excelência. Referência mundial na tecnologia de processamento de carnes suínas e de aves, sua atuação abrange, ainda,
o mercado de pizzas e de laticínios, com um amplo mix de fabricação composto por mais de 650 itens.

comitê feminino busca novas adesões

Ana Azevedo

fazer e acredito que o efeito foi bastante
O Comitê Feminino do SAMPAPÃO copositivo”, avalia Edna Matico de Souza,
meçou 2014 com um planejamento nomembro do grupo das “Damas da Pavinho em folha. A meta é aumentar o núnificação”. “E o fato de essas mulheres
mero de mulheres participando efetivaterem entrado em contato conosco foi
mente da iniciativa. “Temos muito o que
muito significativo, pois demonstra que
fazer e precisamos de ajuda. O Comitê
nosso trabalho está ganhando destaque
é de todas as mulheres panificadoras
dentro do Sindicato”, ressalta, por sua
e também das esposas dos panificavez, Fátima Dias, também membro do
dores”, explica Evane dos Santos, sua
Comitê Feminino do SAMPAPÃO. No fipresidente. E parece que o apelo já surnal da visita as representantes do Comitiu efeito. No dia 18 de março, as repretê deixaram o convite para que as duas
sentantes do Comitê estiveram visitando
panificadoras participem das reuniões e
uma padaria na região da Vila Mariana, a da esq. Para a dir., evane, edna e fátima: novas
panificadoras serão muito bem-vindas no Comitê.
venham conhecer pessoalmente como
convite das esposas de seus proprietáfunciona o trabalho. As reuniões do Corios, oportunidade em que puderam mosmitê acontecem sempre na última terça-feira de cada mês, a
trar um pouco desse trabalho. “A visita foi ótima! Explicamos
partir das 15h00, na sede do SAMPAPÃO.
todos os trabalhos do Comitê, mostramos o que pretendemos

SAMPAPÃO

entidades se unem paRa cRiaR pRogRama de apoio à panificação

iniciativa do ProPaP irá beneficiar 11.400 padeiros de todo
o estado de São Paulo.
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O consumidor está cada vez mais exigente. E, com o objetivo de aprimorar
as práticas na elaboração do pão francês, o SENAI “Horácio Augusto da
Silveira”, em parceria com o SAMPAPÃO, Sindustrigo, Aipesp e SIPAN
idealizaram o Programa de Apoio à Panificação (PROPAP). A principal iniciativa é a promoção do curso gratuito para 11.400 padeiros do estado de
São Paulo, visando ao aperfeiçoamento de suas competências quanto à
execução, controle do processo de fabricação e avaliação da qualidade do
pão francês. Em sua próxima edição, a Revista IP&C trará uma completa
reportagem sobre o lançamento e os múltiplos benefícios do PROPAP.
Aguarde muitas novidades!

Painel de notícias

idpc foRma novas tuRmas em dois cuRsos
de Morais Cunha; Fernando Massao de Carvalho Hirai; Joilson
Francisco Moreira; Jonas Rieger Machado; Lúcio Pereira da
Costa; Marcelo da Silva Durães; Nelson Toledo Aguilar; Ricardo
Tonel de Albuquerque; Sérgio Teixeira Campos; e Tânia Maria
Santana Luna. Já os formandos do Curso GEPAD – Formação
e Capacitação de Gerente de Padarias e Confeitarias foram:
Bruno Abraão Benevento (Rotisserie Bologna); Ivo de Jesus
Teixeira; Jefferson Elias dos Santos (Big Pão Express); Nair
Francisco da Silva (Rotisserie Bologna); Renata Dias de
Andrade Furtado (DulcesDelicata); Rubens José Gomes (Big
Pão Express); e Victor Machado Gomes (Nikita Lanches).
Parabéns a todos eles!

No dia 18 de fevereiro, o IDPC realizou a formatura de mais duas
turmas de alunos de seus cursos. Catorze novos profissionais
receberam diplomas no Técnico em Panificação e sete no Curso
GEPAD – Formação e Capacitação de Gerente de Padarias e
Confeitarias. A cerimônia, conduzida por representantes das
Diretorias do SAMPAPÃO e da Escola do IDPC, foi prestigiada
com a presença de um grande número de familiares dos
formandos, que, agora, ingressam numa nova e produtiva fase
de suas carreiras profissionais. A lista dos formandos do Curso
Técnico em Panificação foi composta por: Adailton Pereira dos
Santos; Claudemir Joaquim Tomaz; Denise Franciele Oliveira
dos Santos; Eunice Dias Pereira da Silva, Fábio Duque Estrada

SAMPAPÃO

SAMPAPÃO

os formandos do Curso técnico em Panificação comemoraram muito a
conquista do certificado.

os diplomados do Curso GePad – formação e Capacitação de Gerente de
Padarias e Confeitarias.

palestRa desvenda “mistéRios” do e-social
Marcus Frediani

O Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO 2014 começou com força total. No dia 25 de fevereiro, a advogada Ana Cristina Fischer
Dell´Oso, do Departamento Jurídico da Fiesp, realizou, no auditório do prédio-sede das entidades uma apresentação sobre o
importante tema do eSocial. Logo de saída, ela explicou que a
adoção do novo Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas tem por objetivo padronizar e unificar todas as obrigações acessórias com a
substituição do atual documentário em papel, por um documento
eletrônico único. Ele surge como a etapa final da implantação do
Sped. Segundo a Dra. Ana Cristina, a ideia inicial era de que o
eSocial funcionasse como uma folha de pagamento eletrônica.
No entanto, quando a Receita Federal detectou o volume de informações, decidiu criar algo maior reunindo toda e qualquer informação com vínculo empregatício. “A premissa é aumentar o
número de empregos formais e reduzir as fraudes ao INSS. Por
conta disso, as empresas ficarão mais expostas, pois todas as
informações constarão em um único registro, em tempo real nos
órgãos envolvidos na fiscalização. Daí, a importância de que elas
estejam absolutamente corretas”, alertou. A primeira preocupação deverá ficar por conta de possíveis inconsistências nos dados
dos profissionais. Para tanto, será importante checar no CNIS as
informações dos funcionários. Outra novidade será o Registro de

dra. ana Cristina: premissa é aumentar o número de empregos formais e
reduzir as fraudes ao inSS.

Eventos Trabalhistas (RET). “Toda informação do histórico laboral
do trabalhador será um RET. A informação, na verdade, é a mesma. O que muda é a maneira de enviar”, pontuou. Pelo cronograma atual, as empresas com lucro real passam a aderir ao eSocial
a partir de 30 de junho; as demais a partir de 30 de novembro.
“Este é um período de transição complexo, pois o volume de obrigações acessórias é muito grande. Mas, no futuro, o eSocial vai
ser uma ferramenta boa para as empresas que cumprem suas
obrigações”, concluiu a advogada da Fiesp.
Abr/Mai 2014
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novidades
Auscon

apaRelho calcula o Ritmo da pRodução

Nita

Lançamento da Auscon especialmente direcionado para as padarias, o novo
INDICADOR DE RITMO DE PRODUÇÃO (IRP) efetua o cálculo do ritmo de
produção de pães franceses na linha de fabricação por meio da contagem
de pulsos provenientes de um sensor digital. O equipamento mostra o valor
calculado da produção no display numérico, e compara esse valor com o valor
previamente programado pela Unidade de Preset (UPR), para, na sequência, fazer
a ativação dos sinalizadores verde, amarelo e vermelho, conforme o resultado
da comparação, possibilitando a realização de eventuais correções ao longo do
processo. SAC: (11) 2062-1162. Site: www.ausconautomacao.com.br

nita de olho no meRcado pRofissional
Com o objetivo de atender à demanda do segmento de Food Service, a Nita Alimentos reforça sua participação no
mercado com o lançamento da MISTURA PARA PÃO FRANCÊS disponível em embalagem com 25kg. Enriquecida
com ferro e ácido fólico é ideal para profissionais que produzem em grande escala e precisam de mais agilidade no
processo de fabricação dos pães. Além da Mistura para Pão Francês, a empresa também possui a Mistura para
Pão Francês Integral, que pode ser encontrada em pacotes de 5 kg. “Ao utilizar essa mistura, os profissionais
mantêm um padrão de qualidade e entregam para os clientes um produto saboroso, crocante e saudável”, explica
Marcos Pereira, Gerente Nacional de Vendas da Nita. SAC: 0800 171 134. Site: www.nita.com.br

agoRa ficou mais fácil desmoldaR seu pRoduto

Emulzint

Com o propósito de oferecer soluções ao mercado de panificação e confeitaria, a Emulzint traz para o
Brasil o CARLEX SPRAY, um desmoldante pronto para uso em formas e assadeiras que facilita aplicação
e evita desperdício. O produto é ideal para produtos de panificação, congelados e principalmente,
produtos de confeitaria, com alto teor de açúcar. A embalagem vem com seis frascos com 600ml cada.
Fabricado pela Zeelandia International – grupo de capital holandês ao qual a Emulzint pertence –, o
lançamento vem pronto para uso: basta agitar bem antes e aplicar o spray a uma distância de 20cm
a 30cm da superfície que se quer tratar com o desmoldante, a fim de garantir a formação de um filme
uniforme. SAC: 0800 701 5800. Site: www.emulzint.com.br

alispec apResenta bRigadeiRo d’colheR

Alispec

Pensando em diversificar seu portfólio e oferecer praticidade aos seus consumidores, a Alispec acaba de lançar
o BRIGADEIRO D’COLHER, produto diferenciado que irá facilitar a vida dos panificadores. O produto tem 0%
de gordura trans e tem uma fórmula caseira com mais sabor de chocolate e uma textura cremosa. De fácil
abertura, sua embalagem é mais segura, com facilidade de manuseio e utilização. O lançamento pode também
auxiliar na composição de diversas receitas culinárias como bolos, biscoitos recheados, pavês e mousses.
Ele chega ao mercado em embalagem com 1,01kg. Com quase 20 anos de atividades, a Alispec dá grande
atenção ao controle das matérias-primas utilizadas, para garantir a qualidade e sabor de seus produtos. SAC:
0800 7741. Site: www.alispec.com.br
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o sal gouRmet da toRcida bRasileiRa
La Pastina

Em ano de campeonato mundial de futebol no país, a La Pastina traz com exclusividade ao
mercado nacional o SAL DA TORCIDA BRASILEIRA, pronto para moer na hora. Produzido pela
Montosco, marca italiana líder no mercado internacional de condimentos, essa linha de produto
traz dois diferentes tipos de sais, manjericão e limão siciliano, unindo a tradição da culinária e
do design inovador italiano às cores da bandeira brasileira. A base do produto é o sal da Sicília,
produzido artesanalmente durante o verão italiano e que tem coloração branca com reflexos
prateados. O produto vem apresentado em duas embalagens – kit pequeno e moinho grande –,
ambas com moedores feitos de cerâmica e revestidos em aço inox, que aumenta a durabilidade
do sal. SAC: 0800 721 8881. Site: www.lapastina.com

bunge Revitaliza embalagens de Óleos

Bunge

Yakult

O ÓLEO DE SOJA SOYA E A LINHA SALADA DE ÓLEOS ESPECIAIS – Canola, Milho e Girassol
– da Bunge Brasil, acabam de ganhar novas embalagens. No óleo Soya, a mudança reserva
surpresas para os consumidores, com 12 rótulos diferentes com dicas especiais e colecionáveis
de culinária. Já para a linha Salada de óleos especiais, a revitalização foi desenvolvida para
facilitar o reconhecimento dos tipos de óleos e sementes nos pdvs. As novas embalagens
reforçam a cor e destacam as sementes – cada óleo ganha cor própria e ícone exclusivo para
ampliar a compreensão dos benefícios de cada produto no momento da compra. Por exemplo,
os ômegas 3 e 9 são destaques para o óleo de Canola Salada, enquanto que a vitamina E é o
foco do óleo de Girassol Salada. SAC: 0800 727 5544. Site: www.bunge.com.br

queijo mussaRela em embalagens teRmofoRmadas
ba

nju
Piraca

Os clientes Piracanjuba passam a contar com mais uma novidade: as embalagens
termoformadas do QUEIJO MUSSARELA 500G. As peças passam a ter, no formato
atual, o destaque da função “Abre Fácil”, que facilita o manuseio por parte do
consumidor. Reconhecida por seu pioneirismo, a Piracanjuba é a primeira empresa do
segmento a utilizar a tecnologia de termoformagem na produção de embalagens de
Queijo Mussarela 500g. A novidade garante maior visibilidade no ponto de venda, pela
qualidade de formato e impressão. Com faturamento de mais de R$1 bi e capacidade
de processamento de 3,1 milhões de litros de leite por dia, a empresa gera mais de 1,5
mil empregos diretos. SAC: 0800 722 1718. Site: www.piracanjuba.com.br

linha de patês ceRtificada poR vegetaRianos

Superbom

Deliciosos sabores aliados a pouquíssimas calorias e muita saudabilidade. É assim que a linha de PATÊS VEGETARIANOS DA SUPERBOM
chega ao mercado brasileiro. Em cinco diferentes sabores, que variam do Tradicional ao Tofu Mexicano, Tofu com Tomate, Azeitonas e
Champignon, os patês ganharam o selo da Sociedade Vegetariana
Brasileira e prometem encantar aqueles que buscam produtos saudáveis e
saborosos para complementar a alimentação. Cem por cento naturais, sem
glúten e conservantes, com baixos valores calóricos, sem adição de ovos e
leite, ricos em ômega-6, recheados de ingredientes orgânicos e com zero
de gordura trans, os patês são ótimas sugestões para acompanhar torradas
e pães, além de completarem diversas variações de receitas vegetarianas.
SAC: sac@superbom.com.br. Site: www.superbom.com.br
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chocolates nº 1 da suíça desembaRcam no bRasil

Gourmand

A Gourmand Alimentos traz para o Brasil os chocolates de uma das marcas mais tradicionais da Suíça, a FREY. Os produtos seguem a
risca os valores suíços, que fazem da marca a “Número 1” em qualidade na Europa. Com mais de 120 anos de experiência e tradição os
chocolates são 100% produzidos na Suíça a partir de ingredientes naturais e sabores inovadores. Eles são feitos com ingredientes locais
e com alta porcentagem dos melhores grãos de cacau, em mistura refinada na menor partícula possível, sem adição de gorduras vegetais
– apenas a manteiga, feita com o próprio
cacau, entra na produção. Em diferentes
versões, as guloseimas Frey conquistaram os mais exigentes e requintados
paladares suíços e vão agradar em cheio
os brasileiros. SAC: (11) 3842-5050. Site:
www.gourmand.com.br

Coca-Cola

novas embalagens com tecnologia veRde
A Coca-Cola Brasil dá mais um passo rumo à sustentabilidade e torna-se pioneira mundial no uso de embalagens produzidas com
POLIETILENO VERDE PELA TETRA PAK. A tecnologia verde já está disponível no portfólio
completo de embalagens cartonadas da linha Del Valle da empresa. Nelas, as camadas de
polietileno convencional, fabricadas a partir do petróleo, são substituídas pelo polietileno à base
de cana-de-açúcar, que se renova de forma natural, sem se esgotar. Dessa forma, a linha Del
Valle utilizará até 78% de materiais provenientes de fontes renováveis em suas embalagens.
A utilização desses materiais contribui ainda para a redução em até 22% das emissões de
gases de efeito estufa, por meio da absorção de CO2 da atmosfera durante o processo de
crescimento das plantas. SAC: 0800 0212121. Site: www.cocacolabrasil.com.br

lightsWeet lança pRodutos paRa públicos especiais

Lightsweet

A marca Lowçucar,da Lightsweet, lança DOIS NOVOS SABORES DE WAFERS: Chocolate
com Avelã e Limão. Ricos em fibra, não contêm gordura trans e possuem baixo teor de sódio.
Os novos produtos são ótimas opções para o lanche das crianças, para o café da manhã
ou lanche da tarde e ainda podem ser utilizados em diversas receitas. Outra novidade da
Lightsweet é o ADOÇANTE MAGRO COM SUCRALOSE. O lançamento, comercializado em
frascos com 80ml, contém a sucralose, uma substância derivada do açúcar da cana, aprovada
pelos mais importantes órgãos de saúde do mundo, como Food Drug Administration (FDA),
bem como pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e pela Associação Nacional
de Assistência ao Diabético (ANAD). SAC: 0800 642 8182. Site: www.lightsweet.com.br

bom paRa a saúde e paRa o paladaR

Tosello

Para diferenciar lanches, café de manhã e até como entrada para as refeições, chega ao mercado
uma nova e saudável opção de rosbife. O ROSTOSELLO, elaborado pela Tosello de forma
quase artesanal. Produzido com ingredientes naturais (carne bovina de alta qualidade, vinagre,
sal e temperos especiais), que garantem sabor gostoso e diferenciado, a linha conta com duas
opções: Rostosello Tradicional e Rostosello com Azeitonas. Versátil, o Rostosello pode ser servido
fatiado ou em cubos, sendo uma ótima opção para sanduíches, tábuas de frios, aperitivos,
saladas, omeletes e outras criações. Vendido em peças ou fatiado, vem acondicionado em
temperaturas de 2ºC a 4ºC na fábrica, em embalagens de atmosfera modificada com 600g, que
garantem validade de 40 dias. SAC: (19) 3832-5505. Site: www.tosello.com.br
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Receita centenáRia vinda da bélgica

Deuce

Depois de anos de pesquisas e testes, revirando o “baú” de sua família cervejeira para encontrar as receitas e
dois anos de testes, o belga Xavier Depuydt – filho e neto de mestres belgas premiados – conseguiu a cor, o
aroma e o sabor residual que tanto buscava e faz o lançamento da CERVEJA DEUCE: engarrafada na Bélgica,
ela acaba de aportar no Brasil. A Deuce é uma autêntica Belgian Strong Golden Ale, com 8,5% de teor alcoolico
e feita com três lúpulos: Saaz, Golding e Magnum. No processo entre o tanque de cozimento, maturação e
refermentação na garrafa, a cerveja demora dez semanas para ficar pronta. “Demorou mais saiu. Trazer a Deuce
para o Brasil em primeira mão, antes de exportar para outros países é muito gratificante, pois é o lugar que
escolhi para viver e trabalhar. Mostrar a receita de mais sucesso da minha família aos brasileiros não tem preço”,
diz Depuydt. Site: www.deucebeer.com.br

steinhÄgeR schlichte homenageia a copa

Aurora

O tradicional Steinhäger Schlichte, sofisticado destilado produzido a partir de grãos de trigo e
zimbro, se prepara para comemorar a Copa do Mundo com GARRAFA CUSTOMIZADA em
formato de chuteira de futebol. Schlichte é o mais importante produtor de Steinhäger no mundo.
Com ingredientes 100% naturais, sua pureza é garantida pela tripla destilação e chega ao Brasil
com série limitada e numerada. Consumido gelado e servido acompanhado de cerveja ou chope, o
Steinhäger Schlichte – Edição Copa do Mundo está disponível no País em edição limitada a 10 mil
garrafas, importadas e distribuídas pela Aurora Bebidas e Alimentos Finos, e vendidas ao preço de
R$ 190. SAC: (11) 3623-2280. Site: www.aurora.com.br

A Belvedere Vodka lança no Brasil A BELVEDERE NIGHT SABER, a única Vodka Super Premium do
mundo com garrafa toda iluminada com tecnologia de LED. A bebida está disponível em garrafas com 1
litro, concebidas para iluminar por cerca de oito horas. Além disso, as lâmpadas de LED são também à
prova de água, podendo ser imersas em baldes de gelo. A vodka Belvedere é elaborada com um único
tipo de grão, o centeio dourado Dankowskie, que só se desenvolve na região de Mazóvia, na Polônia.
A tradição seguida há mais de 500 anos deu origem à primeira vodka de luxo do mundo, produzida em
pequenos lotes e que passa por quatro processos de destilação, número ideal para obter o seu caráter
único e suave. SAC: SAC: (11) 3062-8388. Informações: www.facebook.com/belvederevodka

ceRveja leve, mas com muita qualidade

Petrópolis

O Grupo Petrópolis lança a cerveja PETRA PILSEN. Com a mesma qualidade
das demais cervejas da família Petra, a Petra Pilsen é uma cerveja de qualidade
superior, feita com ingredientes selecionados, com um toque a mais de malte, enfim
uma cerveja feita para quem gosta de cerveja com sabor marcante. A decisão de
lançar a cerveja aconteceu depois de uma intensa investigação de mercado, que
durou mais de um ano e meio. “Percebemos que o consumidor procura opções
leves, mas com qualidade. Assim, decidimos lançar o sabor que faltava na família
Petra”, diz , Douglas Costa, diretor de Mercado do Grupo Petrópolis. A nova Petra
Pilsen será vendida em garrafas com 1 litro, 600ml e long-neck 355 ml; e em latas
com 350 ml e 269 ml. SAC: 0800 727 9998. Site: www.grupopetropolis.com.br
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Belvedere

vodKa pRemium tem gaRRafa iluminada em led

d e s ta Q U e – Q U a l i d a d e d o P Ã o

é dado o pRimeiRo passo
paRa o salto de qualidade
da panificação bRasileiRa
Ana Azevedo

Convidados
lotaram o
auditório do
SamPaPão no
dia 25 de março,
para mais uma
rodada do Ciclo
de Palestras das
entidades.

Principais elos da cadeia produtiva do trigo somam forças para promover
a melhoria da qualidade dos produtos panificados.

O

pão brasileiro vai mudar – e para melhor. Essa é
a principal conclusão do Seminário para a Qualidade do Pão Brasileiro, promovido dia 25 de
março, em São Paulo, como resultado de uma parceria
entre o SAMPAPÃO, a Associação Brasileira da Indústria
do Trigo (Abitrigo) e a Associação Brasileira da Indústria
da Panificação e Confeitaria (Abip).
O encontro, que lançou a semente do Programa de
Qualificação da Panificação Brasileira, reuniu as principais lideranças do setor na sede do SAMPAPÃO, e contou,
ainda, com a ilustre presença do espanhol José Maria
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Fernández Del Vallado de La Serna, membro da Union
Internationale de la Boulangerie et Pâtissierie (UIB) e da
Confédération Européenne des Organisations Nationales de la Boulangerie et de la Pâtisserie (CEBP). A vinda
de José Maria foi bastante celebrada pela Diretoria das
entidades e atraiu um enorme público ao auditório destas, uma vez que ele veio ao Brasil especialmente para
conhecer os diversos perfis das padarias brasileiras, participou de encontros técnicos com representantes e especialistas do setor e, de maneira inédita, participar do
Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO e apresentar a palestra

DM9

Marcus Frediani
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nicas e práticas de gestão que se traduzem em ganhos
de competitividade para o setor. Utilizando-se de recursos audiovisuais, José Maria fez um relato do “estado da
arte” vivenciado atualmente pela panificação europeia
e evidenciou as janelas de oportunidades que se abrem
para o mercado brasileiro, com valiosas dicas de como
aproveitá-las. Entre os tópicos de sua apresentação estiveram as técnicas de atração do consumidor, principalmente os jovens; a diferenciação dos produtos por meio
da identificação geográfica; e a profissionalização dos
negócios de padaria.

novo personagem
José maria fernández del Vallado de la Serna apresentou a palestra
sobre “tendências da Panificação e Confeitaria na europa e brasil”.

intitulada “Tendências da Panificação e Confeitaria na
Europa e Brasil”.
A programação de atividades do dia 25 de março teve
início com um workshop, aberto pelo Prof. Antonio Edson
Leite, diretor da escola do IDPC, que fez um breve resumo contando a história do Instituto e dos cursos e treinamentos oferecidos por ele. Em seguida, os professores
Humberto Marzinotto Filho, gerente executivo do IDPC, e
Maria Ivone Teles Verri, professora da Escola Senai Barra
Funda, explicaram o funcionamento das escolas de panificação mantidas, respectivamente, pelo SAMPAPÃO e
pelo Senai, fazendo um descritivo dos cursos oferecidos
por ambas. “O objetivo dessa etapa do trabalho foi dar
aos convidados do evento uma visão geral sobre as amplas facilidades oferecidas pelas entidades e, de maneira especial, permitir que nosso convidado internacional,
José Maria, ouvisse as experiências brasileiras, a fim de
entender um pouco mais a nossa realidade, para poder
compará-la com a europeia”, explica Antero José Pereira,
presidente do SAMPAPÃO.
Na sequência, já ciente dessas informações, o executivo da UIB e da CEBP fez uma brilhante exposição
sobre as tendências internacionais de mercado e as téc-
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Logo após a conclusão do workshop, teve início uma
mesa redonda com a participação dos presidentes
do SAMPAPÃO, Antero José Pereira; da Abitrigo, o
embaixador Sérgio Silva Amaral; e da Abip, José Batista
de Oliveira. Também marcaram presença nessa parte da
programação o representante do Senai Nacional, Matheus
Simões; vice-presidente da Abip e coordenador nacional
do Propan, Márcio Rodrigues; o mestre-boulanger Rogério
Shimura; o diretor corporativo do Moinho Dias Branco,
Luiz Eugênio Pontes; e o convidado espanhol José Maria
Fernandez Del Vallado de La Serna.
Durante mais de uma hora e meia foram discutidos
aspectos técnicos e de mercado, com destaque para a
necessidade de inovação e gestão do negócio, dentro da
proposta de formatação do Programa de Qualificação
da Panificação Brasileira. Para o presidente da Abitrigo,
Sérgio Amaral, a união das três entidades em torno de
um projeto comum em prol da melhoria do pão brasileiro
é muito importante, uma vez que toda a cadeia está passando por um momento de transformação. “Temos hoje
no Brasil um novo personagem que é o consumidor, com
um poder aquisitivo mais alto, e disposto a pagar mais
por um produto de melhor qualidade. Então toda cadeia
do trigo tem que se ajustar para atender esse consumidor”, frisou o embaixador. “E este encontro é o primeiro
passo para a reestruturação do perfil da panificação brasileira, que precisa adaptar-se às rápidas e profundas
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SAMPAPÃO

ainda fez questão de destacar que, nessa luta constante,
o SAMPAPÃO está fazendo sua lição de casa. “Estamos
dando partida ao Projeto de Apoio à Panificação Paulista
(Propac), que vai requalificar, gratuitamente, 11.400 padeiros do estado, em cursos de 20 horas de duração, ministrados em 16 escolas fixas e duas unidades móveis”,
informou. O Propac está sendo conduzido em parceria
com o Sindicato da Indústria do Trigo do Estado de São
Paulo (Sindustrigo) e com o Senai-SP.

divisor de águas

a mesa redonda reuniu líderes de entidades e representantes da
indústria para lançar a semente do Programa de Qualificação da
Panificação brasileira.

mudanças que o setor está experimentando em todo o
mundo”, complementou, acrescentando que o setor não
pode ficar indiferente aos novos desafios que despontam, ou ficará à margem do processo. “E vamos buscar
essa transformação com a união dos elos da cadeia e o
intercâmbio que aqui iniciamos, com a União Internacional da Panificação”, concluiu o presidente da Abitrigo.
Concordando com as palavras do embaixador Sérgio
Amaral, o presidente do SAMPAPÃO, por sua vez, fez
questão de registrar em seu pronunciamento que pensar na melhoria constante da qualidade na panificação é um aspecto fundamental, que deve estar sempre
presente no rol das principais preocupações do setor. E,
nesse sentido, ainda há muito por fazer: “Temos um pão
de muita qualidade, mas que dura muito pouco. Nosso pão francês dura em média duas horas e depois fica
‘borrachudo’. O consumidor quer um produto de maior
durabilidade. Acredito que este projeto, cuja semente estamos lançando hoje, é uma iniciativa que vem para gerar mudanças positivas na panificação brasileira, não só
para melhor atender o consumidor e aumentar o faturamento das nossas casas”, pontuou. Antero José Pereira,
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Quem também, em sua participação na mesa redonda,
fez grandes elogios à iniciativa de criação do Programa de Qualificação da Panificação Brasileira foi o José
Batista de Oliveira: “Este é um divisor de águas para a
panificação”, comemorou o presidente da entidade, lembrando que a melhoria da qualidade do pão brasileiro
foi a primeira bandeira levantada pela atual gestão da
entidade, tão logo foi empossado. “E queremos que o
Sr. José Maria seja um elo para viabilizarmos um programa de cooperação com o Brasil para que possamos
melhorar os processos produtivos e com isso aumentar
o consumo de pão que ainda é muito baixo”, afirmou,
conseguindo a anuência do executivo espanhol, para
quem a profissionalização do panificador e da mão de
obra é fundamental, assim como ter uma diversificação
de produtos e introduzir novas tecnologias.
O presidente da Abip reconhece que um grande número de panificadoras vive um bom momento, investindo
em modernização e ampliações, mas lembra que a realidade brasileira está bem aquém. “A panificação brasileira
precisa de um choque de qualidade e de produtividade,
urgentemente”, afirmou José Batista, lembrando que os
custos fixos da atividade saltaram de uma faixa de 22%
do faturamento de uma década atrás, aproximadamente,
para os atuais patamares de 35%. Acerca disso, ele ainda
fez questão de registrar que a carga tributária também
subiu de forma acentuada – levando o empresário do setor a trabalhar gratuitamente de quatro a cinco meses ao
ano – e que a mão de obra qualificada anda cada vez mais
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Ana Azevedo

rara e cara. “Precisamos repensar o negócio padaria, investindo em novos processos, entre os quais o sistema de
congelamento, que é o que mais oportunidades e possibilidades oferece ao setor”, enfatizou.

Criando neCessidades
Dando continuidade aos pronunciamentos e intervenções
na mesa redonda, o vice-presidente da Abip, Marcio
Rodrigues, destacou a importância de maior foco e
constância no gerenciamento da qualidade e da própria
gestão da atividade. “Fizemos pesquisa com centenas
de consumidores de padarias, e constatamos que mais
da metade – 52% do total, para ser exato – está disposta
a pagar mais, desde que tenha, em contrapartida, um
produto de qualidade.
Já o representante do Moinho Dias Branco, Luiz
Eugenio Lopes Ponte, invocou a figura do celular – um
aparelho quase que obrigatório na vida moderna – como
exemplo de criação de demanda que a panificação
precisa prosseguir. “O segmento de pães industrializados
está conseguindo fazer isso, com produtos diferenciados,
produzindo pães com 14 grãos, pães com fibras, de
baixas calorias, com iogurte, light, diet etc. A padaria
precisa também aprender a criar necessidades”, disse
ele, lembrando que o segmento de pães industrializados
vem crescendo à ordem de 15% ao ano, enquanto os
pães artesanais crescem em torno de 3%.
A seu turno Mateus Simões, do Senai, destacou o
potencial de suporte que a entidade pode prestar para
o processo que a panificação começa a desenhar, lembrando a experiência da instituição nesta área e sua capilaridade. E, fechando as apresentações, o mâitre boulanger Rogério Shimura fez uma participação especial,
na qual enfatizou a importância da educação como ferramenta de apoio ao processo de reinvenção que a panificação pretende registrar. Ao final da mesa redonda, os
participantes do seminário responderam as perguntas
da atenta plateia, que lotou o auditório do SAMPAPÃO,
instalando um produtivo debate, do qual saíram diversas propostas e encaminhamentos de trabalhos.

idpC reCebe visitante ilustre
Antes de ministrar sua palestra aos associados convidados do SAMPAPÃO, José Maria Fernández Del Vallado
de La Serna, membro do corpo diretivo da UIB e da CEBP,
esteve em visita ao IDPC. Nela, o convidado conheceu
as dependências do Instituto, na companhia do diretor
executivo da Fundipan, Paulo Roberto Oliveira Sciamarelli, e dos professores Antonio Edson Leite e Humberto
Marzinotto Filho, respectivamente, diretor de sua escola
e gerente executivo do IDPC, bem como de mais alguns
panificadores.
Ao longo do trajeto ele conheceu salas de aulas, os
laboratórios e as salas de testes e degustação. Na cozinha experimental, teve acesso a maiores detalhes sobre
a formação dos alunos e alguns projetos em andamento. Os professores explicaram os avanços vividos pelo
setor ao longo dos últimos 20 anos, principalmente no
que diz respeito às questões técnicas, de qualidade e higiene, com destaque para as normas da saúde pública,
cada vez mais rigorosas. Ao final da visita todos foram
até o Museu da Panificação. O local guarda peças das padarias tradicionais, como máquinas registradoras, masseiras e garrafas de leite. “Fiquei bastante impressionado e satisfeito com o que vi aqui no IDPC. O SAMPAPÃO
é, realmente, bastante atuante e, com seu trabalho e dedicação, viabiliza grandes avanços na panificação brasileira”, registrou ao final da visita.
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Ruy Jobim Neto / SDECTI

rodrigo Garcia, em
pronunciamento
no Palácio dos
bandeirantes,
durante a cerimônia
de assinatura da
linha de crédito.

agoRa dá paRa
modeRnizaR a padaRia
Rodrigo Garcia, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia
de São Paulo fala sobre a abertura da nova linha de crédito para os panificadores paulistas,
voltada à aquisição de máquinas e equipamentos para atender às exigências da NR12.

A

tendendo a uma solicitação encaminhada pelo
SAMPAPÃO diretamente ao governador Geraldo
Alckmin, foi criada, no final de 2013, uma linha
de crédito diferenciada para os panificadores paulistas poderem adquirir novas máquinas e equipamentos, além de
fornos de panificação para suas padarias, destinada não só
para o atendimento das exigências e prazos estabelecidos
pela NR12, como também para modernizar e aumentar a
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produtividade de seus estabelecimentos, e, ainda – o que
tem importância fundamental –, para garantir melhores
condições de segurança e trabalho aos empregados, reduzindo drasticamente os riscos e níveis de acidentes laborais.
Rodrigo Garcia, secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São
Paulo (SDECTI), foi um dos principais articuladores e
parceiros do SAMPAPÃO na conquista de mais essa rele-
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Quando se fala em juro zero, na verdade, está se falando de juro negativo, porque o panificador não vai pagar nem a inflação no financiamento.

vante vitória das entidades, que irá beneficiar não apenas seus associados e os funcionários destes, como também toda a família panificadora do estado de São Paulo.
Nesta entrevista exclusiva concedida à Revista IP&C,
Rodrigo conta o prólogo, o contexto e a conclusão dessa
história, que abriu uma inusitada possibilidade aos empresários do setor de tomarem empréstimos a juro zero,
pagáveis em oito anos, sendo que os dois primeiros serão
de carência – ou seja, durante eles, não será preciso pagar
nada. Uma oportunidade, realmente, imperdível.

ip&C: Como surgiu iniciativa da abertura desta linha de crédito?
Rodrigo Garcia: Temos um relacionamento muito próximo e de longa data com o SAMPAPÃO, que, de há muito
tempo, vinha reivindicando do governo do estado e do governo federal a abertura de linhas de crédito que pudessem fazer com que as panificadoras se modernizassem,
um processo que se intensificou quando surgiram as exigências da NR12. As linhas de crédito existentes até então
para compra de máquinas e equipamentos tinham taxas
de juros muito elevadas, proibitivas para grande parte dos
panificadores. Em função disso, o estado entrou no circuito e, com recursos de seu orçamento, conseguiu equalizar
a taxa de juros e fazer com que esse financiamento se tornasse atrativo para o panificador

ip&C: De onde vêm os recursos que essa linha disponibiliza?
Rodrigo: É política do governo Geraldo Alckmin estimular
a atividade econômica para gerar o desenvolvimento de
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São Paulo. Para isso, faz uso de diversos mecanismos, desde
aqueles da área tributaria – como foi o caso da recente redução da alíquota do ICMS sobre toda a atividade de alimentação nas padarias – até a criação de linhas de crédito mais
atrativas. E ela viabiliza o aporte desses recursos por meio
da Agência de Desenvolvimento Paulista, a Desenvolve SP,
que é uma instituição financeira criada com o objetivo de
promover a modernização e o desenvolvimento sustentável entre as pequenas e médias empresas paulistas, funcionando como um banco de fomento naquelas áreas em que
estado entende como necessárias e estratégicas. Assim, é
da Desenvolve-SP que vêm os recursos disponibilizados por
essa nova linha de crédito colocada à disposição da panificação, para compra de novas máquinas e equipamentos.

ip&C: Como foi gestada essa proposta?
Rodrigo: Bem, fizemos diversas reuniões com o SAMPAPÃO
para, em primeiro lugar, entendermos claramente qual
era a demanda, quais eram os equipamentos sujeitos às
exigências de atualização da NR12, tais como masseiras,
batedeiras, cilindros, modeladoras, laminadoras etc. Nessa
fase, o SAMPAPÃO nos fez um pedido especial, no sentido
de que incluíssemos também os fornos de panificação –
que não são abrangidos no escopo da NR12 – na linha de
crédito, e nós atendemos. Foi a partir dessa avaliação, já
num segundo estágio, que conseguimos viabilizar a nova
linha de crédito para a compra desses equipamentos,
em condições especiais e bastante atrativas para os
panificadores, não só para os associados do SAMPAPÃO,
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como também para todos os outros panificadores do
estado de São Paulo.

com a contratação de um seguro de financiamento, que
serve para evitar que o panificador tenha que dar alguma
coisa em garantia além das máquinas.

ip&C: E como ela funciona?
Rodrigo: Trata-se de uma linha que financia até 90% dessas aquisições – os 10% restantes têm que ser bancados
pelo panificador –, para pagamento em 72 meses (seis
anos), com dois anos de carência antes do primeiro pagamento, o que, na prática, eleva o prazo do financiamento
para oito anos. O estabelecimento que pagar as parcelas
do empréstimo em dia vai ter juro zero, até como estímulo
à pontualidade. E aqui vale uma ressalva: quando a gente
fala em juro zero, está falando, na verdade, até de juro negativo, porque o panificador não vai pagar nem a inflação
ao longo de todo esse período. Já quem não pagar em dia,
vai arcar com uma pequena taxa de juros, da ordem de
0,37%. Há, também, um pequeno custo para o panificador

ip&C: Qual é o teto do empréstimo e quais foram os parâmetros utilizados para defini-lo?
Rodrigo: O valor-limite para o financiamento é de até R$ 150
mil por empresa, dependendo da avaliação da Desenvolve-SP, considerando o faturamento e a capacidade de pagamento de cada panificador que se decidir a tomá-lo. Chegamos a essa cifra tomando como base a demanda das pequenas e médias padarias, que representam a maciça maioria
desse tipo de estabelecimento no estado de São Paulo.
ip&C: Mas esse valor é suficiente para fazer a substituição de todas as máquinas e equipamentos dessas padarias, mais os fornos?
Rodrigo: É o que indicou o nosso estudo, com base em
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quinas, ou seja, os funcionários das panificadoras. Assim, basicamente, para solicitar o empréstimo, basta ao
panificador ter uma empresa regularmente constituída,
e estar com a sua vida contábil em ordem.

ip&C: E onde ele pode ou deve ser solicitado?

o secretário, na sede do SamPaPão, recebendo o livro dos “dez anos
do idPC” da diretoria das entidades.

um levantamento de preços também tomado como
base, realizado em julho do ano passado.

ip&C: Pois é, mas não sei se o senhor sabe, mas existem queixas de alguns panificadores de que alguns fabricantes aumentaram bastante o preço dessas máquinas e equipamentos após
a edição da NR12 e, também, depois da abertura da linha de
crédito. Como o senhor vê esse problema?
Rodrigo: Não tenho conhecimento desse aumento. Mas,
se ele realmente aconteceu, só tenho a lamentar. A indústria não pode se aproveitar desses fatos para aumentar os preços das máquinas e equipamentos. Espero que
os fornecedores tenham bom senso e entendam que,
com a abertura dessa linha de crédito, temos um mercado que se abre de maneira sólida, no qual eles vão poder
ganhar no volume, e não individualmente.

ip&C: Quais são os pré-requisitos para se “candidatar” a esse
financiamento?
Rodrigo: Bem, como acredito já deve ter ficado claro, essa
nova linha de crédito funciona como um financiamento
bancário normal. A diferença é que o governo está pagando os juros, porque entende que isso é importante
para a modernização e para a atividade econômica das
padarias e, também, para quem trabalha com essas má-
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Rodrigo: A Desenvolve-SP é uma agência de fomento, mas
não é um banco comum, que tem agências de atendimento
presencial em todo o estado. Por essa razão, toda a articulação para tomada do financiamento deve ser feita pela via
virtual. A Desenvolve-SP tem um portal muito completo na
internet, de fácil navegação. Basta o panificador entrar nele
para obter todos os detalhes sobre a linha de financiamento, incluindo todas as informações sobre a documentação
necessária para solicitá-lo. E ele também consegue fazer o
encaminhamento dessa documentação pela internet, para
a análise da operação que será feita pela Desenvolve-SP.

ip&C: E até quando ele pode fazer isso?
Rodrigo: O prazo para solicitar o empréstimo termina em
dezembro deste ano. Depois disso, vamos fazer uma avaliação para ver se vale a pena estendê-lo para um novo período.

ip&C: Como o senhor avalia os benefícios dessa iniciativa
para o panificador e para os trabalhadores das padarias?
Rodrigo: Olha, todo mundo vai ganhar com a modernização. Teremos equipamentos mais modernos nas padarias,
maior produtividade, custos com energia muito mais baixos e riscos de acidentes reduzidos a níveis mínimos. Ou
seja, o panificador vai ganhar mais tendo uma padaria mais
moderna e produtiva, e o funcionário vai trabalhar com
muito mais segurança e facilidade. E, é claro, os clientes e
consumidores vão ganhar também. Por tudo isso, é muito
importante que o SAMPAPÃO nos ajude não só a divulgar
essa iniciativa entre seus associados e entre as outras entidades e panificadores paulistas, como também a aglutinar
um pouco as demandas das diversas regiões da capital e do
estado de São Paulo. Caso existam dúvidas sobre a linha de
crédito, tenho certeza absoluta de que o Departamento Jurídico do SAMPAPÃO está plenamente apto a esclarecê-las,
bem como a fornecer todas as informações complementares necessárias para a tomada do financiamento.

coPa do MUndo

de olho no atendimento
A Copa do Mundo que vem aí vai colocar à prova a boa qualidade no atendimento das padarias. Capriche nesse atributo e lucre com a oportunidade.

O

atendimento, um dos pilares-chave do sucesso
de qualquer padaria, vai ser colocado à prova de
maneira muito especial durante a realização da
Copa do Mundo no Brasil, a partir do próximo mês de
junho. Para tanto, muitos panificadores estão investindo em cursos de aperfeiçoamento para eles e para seus
funcionários, como é o caso daqueles realizados pelo
IDPC, que estão à disposição de todos os associados do
SAMPAPÃO, bem como às pessoas interessadas nesses tipos

de treinamento, por meio da Escola Móvel das entidades.
O objetivo é capacitar o trabalhador brasileiro para receber bem o visitante, investir na qualificação e fortalecer
a imagem do Brasil como um dos principais destinos turísticos no mundo. “O trabalhador que está diretamente
em contato com o turista é nosso principal cartão de visitas. Ao investir em mão de obra contribuímos também
com a formação do indivíduo e com o desenvolvimento
do setor”, diz Vinicius Lages, ministro do Turismo.
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StockFree

tá na mão: cliente
bem atendido é
um dos pilares
do sucesso de
qualquer padaria.

Ao acrescentar qualidade aos serviços, portanto, o
setor ganha em competitividade. Com destinos mais aptos a enfrentar a concorrência, o Brasil poderá atingir as
metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Turismo, entre elas, a de alcançar a terceira posição no ranking das
economias do turismo mundial até 2022. Atualmente o
Brasil ocupa a sexta posição.

erros e aCertos
Quem não gosta de ser bem atendido, não é mesmo?!
Ainda mais quando essa pessoa vem de longe, de outro
estado brasileiro ou mesmo de fora do País, como vai
acontecer muito durante a Copa do Mundo, quando teremos milhares e milhares de turistas circulando pelas

cidades-sede da competição, como é o caso de São Paulo.
“Entre os principais erros que observamos está a má
vontade no atender, confusão em relação aos pedidos,
erros nos valores e falta de informações sobre os produtos, todos esses detalhes podem em maior ou menor
grau prejudicar a sua empresa”, alerta Ricardo Barbosa,
diretor executivo da Innovia Training & Consulting, empresa que atua nas áreas de gerenciamento e integração de programas de educação executiva e consultoria
empresarial.
E é Ricardo quem dá algumas dicas para você avaliar
a quantas anda a qualidade do atendimento oferecido
por sua casa. Confira no quadro abaixo e bons negócios
na Copa!

diCas para prestar um atendimento de Qualidade
 Cuidados na comunicação verbal – Ela precisa ser
persuasiva e objetiva; você e seus funcionários têm
que se preocupar com uma boa dicção para cativar o
ouvinte.
 Conhecer o que vende – Para uma boa venda é fundamental conhecer o assunto com a maior profundidade
que puder, esclarecendo dúvidas que possam aparecer e
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melhorando o diálogo com o cliente.
 A prática leva a perfeição – Não deve haver timidez
e a prática deve ser constante. Todas as oportunidades
para se falar diante das pessoas devem ser aproveitadas.
 Acredite em si próprio – É fundamental identificar
seus pontos positivos e ter confiança, mostrando-se pró-ativo em relação à venda.

e s P e c i a l – F e s ta s J U n i n a s

Prefeitura de Caruaru

Passeio
obrigatório
para os turistas
que forem para
Pernambuco é
conhecer o forró,
as quadrilhas,
as fogueiras e as
comidas típicas
de Caruaru, que
disputa o título
de maior festa
junina do País.

é comemoRação pRa todo lado
Festas juninas com Copa do Mundo: tem combinação melhor?!

E

ste ano, as festas juninas vão ter um sabor especial,
talvez só comparável àquelas realizadas há exatos
64 anos. Sim, porque em 1950 elas aconteceram
mais ou menos no mesmo período da realização da outra
única Copa do Mundo de Futebol realizada no Brasil, que
como se sabe, não teve, infelizmente, um desfecho favorável para a Seleção Canarinho. Mas, em 2014 vai ser diferente: vamos sair hexacampeões da competição. Pelo menos essa é a torcida de perto de 200 milhões de brasileiros.
E o bacana dessa coincidência de datas é que muitos
e muitos estrangeiros – e mesmos turistas locais de todos
os estados do País – terão a oportunidade de conhecer,
por meio das festas juninas, algumas das manifestações

culturais e folclóricas mais genuinamente brasileiras.
Para aqueles que vierem para assistir abertura da
Copa e os jogos previstos para o Itaquerão, em São Paulo,
uma boa dica é dar uma esticada até São Luiz do Paraitinga, a 170 quilômetros da capital paulista, para participar do imperdível “Arraiá do Chi Pul Pul”, que, este
ano, será realizado nos dias 14, 20 e 21de junho. Criado
em 1997 com o objetivo de resgatar as tradicionais festas juninas da cidade e divulgar a cultura caipira, fortemente arraigada na identidade local, o evento tem esse
nome numa tentativa de reproduzir o som do “foguete
de vara”, tradicional em festas religiosas, pois tem a simbologia de espantar maus espíritos e deixar o ambiente
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propício para as comemorações. O arraiá compreende
diversas atividades culturais, entre elas comidas típicas,
arrasta-pé, casamento caipira com bonecões gigantes,
Festival de Música Junina, Concurso de Quadrilhas, realização e apresentação de brincadeiras e danças típicas,
tais como, Correio Elegante, Bingo, Leilão, Dança do Sabão e Dança do Caranguejo.

gregos no Forró
Junho é também mês de agitação por todo o Nordeste
brasileiro, com as famosas Festas de São João. Atrativos
naturais, celebrações juninas e legado cultural serão
opções entre os turistas brasileiros e estrangeiros que
visitarem Pernambuco. As praias paradisíacas de águas
quentes, os ritmos do frevo e do maracatu e o delicioso
bolo de rolo são alguns atrativos do estado, de sua capital, Recife, e da cidade de Olinda, situada a sete quilômetros do centro desta. Para os turistas da Copa que
desembarcarem em Pernambuco no mês das festas juninas, passeio obrigatório é conhecer o forró, as quadrilhas, as fogueiras e as comidas típicas de Caruaru, município a 130 quilômetros de Recife, e que disputa o título
de maior festa junina do País.
Muita agitação no período é o que também promete Aracaju, escolhida pela Seleção da Grécia como sede
para o seu Centro de Treinamentos durante a Copa do
Mundo. Além da capital sergipana, várias cidades do estado também são famosas por seus festejos juninos com
forró, como é o caso de Capela, que fica a pouco mais de
65 km de Aracaju. A comemoração começa no dia 31 de
maio, quando um grupo de pessoas acompanhadas de
zabumbas, um tipo de tambor, e bacamarteiros, portando uma arma de fogo de cano curto e largo, saem pelas
ruas cantando de porta em porta e arrecadando prêmios
para a tradicional Festa do Mastro.
Já em Estância, a 70 km da capital, acontece a tradicional guerra de fogos realizada em uma arena projetada
para a segurança dos expectadores, e ainda a corrida de
barcos de fogo, pequenas embarcações penduradas em
arames que possuem diversos enfeites e rojões amarrados. Em Areia Branca, a 36 km de Aracaju, acontece o São
João de Paz e Amor. Lá é proibida a queima de fogos, mas
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a Praça do Forró, com mais de 20 mil metros quadrados,
tem espaço para os turistas dançarem ao som de trios
pé-de-serra, músicos e bandas.
A capital Aracaju recebe ainda turistas e festeiros em
uma vila cenográfica montada na Orla da Praia da Atalaia, chamada Arraiá do Povo, com forró e uma extensa
agenda cultural que inclui a apresentação de grupos de
pífanos, samba de coco, trios pé-de-serra e quadrilhas
juninas. Completando a festa, acontece ainda o Forró
Caju, que mistura a tradição dos trios pé-de-serra à inovação do forró eletrônico, com a presença de artistas do
cenário nacional.

CresCimento nas vendas
dos itens juninos
Historicamente, as vendas de produtos típicos das
festas juninas – tais como amendoim, pipoca, canjica, bolos de milho, quentão, vinho quente e pinhão –
crescem entre 5% e 15% nos meses de junho e julho.
O efeito sazonal causado por elas e o maior fluxo de
consumidores nas lojas contribuem para o bom desempenho das padarias, impulsionando, também,
a comercialização de outros produtos, como pães e
doces em geral.
Por conta disso, é sempre interessante investir em decoração e exposição nas lojas para atrair
clientes, bem como no lançamento de produtos de
fabricação própria, em ações promocionais e, ainda,
em degustações para alavancar as vendas. Com essa
finalidade, vale também oferecer ao consumidor na
área de vendas e/ou estacionamento de suas lojas
atrações como sanfoneiros tocando forró pé de serra, distribuição de pipoca, promoção de brincadeiras,
como argolas e pescaria, por exemplo. Caracterizar
os funcionários como caipiras, reforçar o estoque de
produtos à base de leite condensado e leite de coco,
e, ainda, realizar parcerias com a indústria também
são propostas que valem muito a pena no período.

GoUrMet/idPc

montando o aRRaiá
Deixar sua padaria com ares de quermesse é uma excelente ideia para aproveitar o clima
das Festas Juninas. E se você incluir em seu cardápio de produtos estas receitas idealizadas pelo IDPC então, a alegria vai contagiar ainda mais os seus clientes e o seu Caixa ficará
“recheado” de bons lucros. Confira!

pão doce
de amendoim
ReNdImeNto: 20 UNIDADES
COM 120G CADA.
esPoNja
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de Trigo
40
400
Água
60
240
Fermento Seco Instantâneo 1,5
15

ReFoRço

PRocesso de FabRIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes da esponja e deixar
fermentar por 2 horas.
3. Levar todos os ingredientes do reforço para a masseira junto
com a esponja. Misturar em velocidade lenta por 7 minutos.
4. Misturar em velocidade alta por 8 minutos.
5. Dividir a massa em pedaços com 120g cada. Deixar
descansar por 30 minutos

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 208kcal = 874kJ
Carboidratos 27.5g
Proteínas 5.5g
Gorduras Totais 9.1g
Gorduras Saturadas 2.6g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1.6g
Sódio 95.7mg

6. Modelar e deixar fermentar por 2 horas em câmara de
fermentação a 32ºC.
7. Pincelar com gema aplicar a cobertura. Fornear à 180º C,
por aproximadamente 18 minutos.

cobeRtuRa
1. Pesar todos os ingredientes.
2. Misturar todos os ingredientes até formar uma farofa.
Manter sob refrigeração até o momento de usar.

Ingredientes
Farinha de Trigo
Açúcar
Margarina
Sal
Gema de Ovo
Paçoca Moída
Leite em Pó
Amendoim Torrado
Gotas de Chocolate
Melhorador

Porcent. (%) Quant. (g)
60
600
16
160
10
100
1
10
12
120
8
80
5
50
30
300
30
300
1
10

cobeRtuRa
Ingredientes
Paçoca Moída
Açúcar
Farinha
Margarina

Porcent. (%) Quant. (g)
100
50
60
30
60
30
60
30

%VD(*)
10%
9%
7%
17%
12%
VD não
estabelecido
6%
4%

(*)% 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.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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quindim de
paçoca
ReNdImeNto: 15 UNIDADES
COM 36G CADA.
Ingredientes
Gemas
Açúcar
Leite
Paçoca
Coco Ralado
Manteiga

PRocesso de FabRIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Caso não utilizar gemas pasteurizadas – as gemas devem ser
peneiradas por 3 vezes e a película que cobre a gema deve ser retirada.
3. Untar a forma de quindim com glucose e reservar.
4. Misturar a paçoca, o coco ralado e o açúcar até formar uma farofa.
5. Juntar os outros ingredientes e misturar.
6. Colocar nas forminhas.
7. Levar os quindins ao forno em banho-maria, à temperatura de 180ºC
por aproximadamente 30 minutos.
8. Desenformar frio.

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 177kcal = 743kJ
Carboidratos 17.3g
Proteínas 4.6g
Gorduras Totais 10.3g
Gorduras Saturadas 4.6g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar
Menor ou igual a 0,5g
Sódio 37.3mg

%VD(*)
9%
6%
6%
19%
21%
VD não
estabelecido
0%
0%
2%

(*)% 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Porcent. (%) Quant. (g)
100
200
70
140
50
100
37,5
75
12,5
25
12,5
25

GoUrMet/idPc

saltenha de
peito de peRu
ReNdImeNto: 8 UNIDADES
COM 95G CADA.
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Farinha de Trigo
100
250
Água
40
100
Farinha de Trigo Integral 25
62,5
Ovo
20
50
Manteiga
12
30
Açúcar
12
30
Azeite
8
20
Fermento Biológico Seco 6
15
Sal
–
q.b

PRocesso de FabRIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em um recipiente, juntar todos os ingredientes, sovar a massa e deixar descansar por
aproximadamente 30 minutos.
3. Para o recheio, juntar o peito de peru, o requeijão e as azeitonas e misturar bem.
4. Abrir a massa com rolo e cortar em círculos.
5. Rechear cada metade de massa, fechar em formato de meia lua e pincelar a gema.
6. Assar em forno a 180ºC por 30 minutos.

RecheIo:
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Peito de Peru ralado
100
200
Requeijão Cremoso
50
100
Azeitonas verdes picadas 25
50
Gema para pincelar
–
–

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 138kcal = 580kJ
Carboidratos 15.2g
Proteínas 6.4g
Gorduras Totais 5.6g
Gorduras Saturadas 2.3g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0.8g
Sódio 106mg

%VD(*)
7%
5%
9%
10%
10%
VD não
estabelecido
3%
4%

(*)% 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.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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pão isento
de glúten
ReNdImeNto: 1 UNIDADE
COM 530G.

PRocesso de FabRIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Hidratar o fermento fresco com água.
3. Ferver 160ml de água. Colocar em um recipiente com a
semente de linhaça e semente da chia. Fechar e deixar de
remolho por 15 minutos.
4. Em outro recipiente, juntar a batata, o leite em pó, o açúcar, o
fermento, a lecitina, o sal, a farinha de arroz, o azeite, a araruta.
Mexer bem e acrescentar as sementes de chia e linhaça.
5. Sovar a massa por aproximadamente 5 minutos. Acrescentar
os ovos e a água e sovar novamente.
6. Deixar a massa descansar por aproximadamente 30 minutos,
coberta com plástico.

7. Espalhe um pouco de araruta sobre a superfície da mesa.
Modelar a massa em forma de bastão.
8. Colocar a massa em fôrmas de bolo inglês untadas. Cobrir a
massa e deixar descansar por aproximadamente 35 minutos.
9. Assar em forno a 200ºC por 35 minutos.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g)
Ovos
100
61
Araruta
82
50
Farinha de Arroz
82
50
Batata em Flocos
74
45
Semente de Linhaça
50
30
Semente de Chia
50
30
Leite em Pó
30
18
Fermento Biológico Fresco 20
12
Azeite
16
10
Açúcar
10
6
Sal
10
6
Lecitina de Soja
6
4
Água
167
102
Água para Hidratar
262
160
as Sementes

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 138kcal = 580kJ
Carboidratos 20.9g
Proteínas 3.8g
Gorduras Totais 4.8g
Gorduras Saturadas 0.9g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 3.2g
Sódio 236mg

%VD(*)
7%
7%
5%
9%
4%
VD não estabelecido
13%
10%

(*)% 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.

PRodução das ReceItas do IdPc – equipe técnica do idpc: celina
nakashima – coordenadora técnica; Monise Baamonde – nutricionista;
rui cruz, José de oliveira e Humberto cruz – técnicos. Fotos: cláudio lira.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

nUtriÇÃo

o que você
pRecisa sabeR
sobRe o glúten
por Celina nakashima e monise baamonde*

O glúten é muito importante na formulação
do pão. Entretanto, apresenta restrições
de consumo para um tipo específico de
consumidor. Mas há alternativas.

O

glúten é a fração proteica dos grãos de trigo,
aveia, cevada, centeio e malte. Ele é encontrado
não só nesses grãos, como também em seus derivados, tais como o farelo de trigo, os flocos de aveia e
cevada e o centeio em grãos, entre outros. No pão, o glú-

ten é desenvolvido misturando-se farinha de trigo com
água e realizando-se o amassamento. Ao final do amassamento (ponto de véu), se obtém uma massa elástica e
forte, que é o glúten formado.
Na panificação, a função do glúten é muito impor-
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Viva sem Glúten

nUtriÇÃo

Figura 1

Figura 2

à esquerda, imagem endoscópica de vilosidades intestinais
danificadas, e à direita, de vilosidades saudáveis.

tante na estrutura de sustentação do pão, pois ele é
responsável por segurar o gás carbônico liberado pelas
bactérias Saccharomycescerevisiae (fermento biológico)
durante a fermentação, permitindo ao pão crescer, ter
volume, ficar leve e poroso.
Para saber se uma farinha de trigo possui uma quantidade boa de glúten, existe um teste de panificação, no
qual se pesam 100g de farinha de trigo e adiciona-se cerca de 57g a 60 g de água. Depois, é executado o amassamento até se obter uma massa elástica e firme. Faz-se,
então, uma bola com essa massa e esta é colocada numa
vasilha com água por 60 minutos. Após isso, a bola de
massa é lavada em água corrente. Na lavagem, sai uma
água branca, que é o amido. O que resta é o glúten úmido, que é insolúvel em água. A lavagem continua até sair
uma água transparente.
Esse teste deve ser feito sempre quando se quer comparar a quantidade de glúten de uma farinha com outra
que temos como padrão ou referência. A fórmula para o
cálculo do glúten seco é “PESO DO GLÚTEN SECO = PESO
DO GLÚTEN ÚMIDO/3”, ou seja, o peso do glúten seco é
igual ao peso do glúten úmido dividido por três.

porQue os CelíaCos não podem Consumir
glúten
Nos alimentos, é necessário que haja nos rótulos as inscrições “Contém glúten” ou “Não contém glúten”. Essa
advertência é obrigatória de acordo com a Lei n°10.674,
de 16 maio de 2003, e ela é válida para todo o território
brasileiro. Todos os alimentos industrializados são obrigados a ter essa advertência na embalagem devido à Doença Celíaca. Os celíacos não podem consumir o trigo, a
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aveia, a cevada, o centeio, o malte e seus derivados porque quando consomem alimentos que contêm glúten
acabam ficando desnutridos, pois essa proteína danifica
as vilosidades do intestino conforme pode ser observada
na Figura 1 ao lado/abaixo. Quando essas estruturas são
destruídas, o organismo fica incapacitado de absorver os
nutrientes e minerais dos alimentos.
Agora, a pergunta: se uma padaria iniciar uma produção de produtos sem glúten e, no mesmo local, também produzir pães com farinha de trigo pode haver problema? A resposta é sim, pode haver a contaminação
cruzada por glúten, isto é, frações de produto ou ingredientes com glúten podem migrar para o produto sem
glúten. De acordo com o Codex Alimentarius (Código
dos Alimentos), para um alimento ser apto ao consumo
dos celíacos este deverá conter até 20mg de glúten. Caso
ele atenda tal requisito, poderá receber a inscrição “Não
contém glúten”.

alternativas para o glúten nas reCeitas
Com que ingredientes são feitos os pães sem glúten?
Normalmente, os fabricantes utilizam o amido de milho, farinha de arroz, fubá, farinha de mandioca, farinha
de milho, fécula de batata, polvilho doce, polvilho azedo,
biomassa de banana verde, além de alguns turbéculos
como cará, o inhame e a mandioca. Todos esses ingredientes são isentos de glúten. Por não conterem o glúten
em sua composição, os pães para celíacos acabam ficando mais pesados e menos porosos, o que torna necessário o uso de agentes de volume em sua formulação,
como as gomas xantanas.
Pensando nos clientes celíacos das padarias, a equipe técnica do IDPC desenvolveu para esta edição da Revista IP&C uma receita de pão isenta de glúten. Confira
na seção “Gourmet”!

referências:

Apostila Curso Básico de Panificação do IDPC / Site da Associação dos Celíacos do Brasil
(ACELBRA).

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

coneXÃo FiesP

são pedRo é inocente
por paulo skaf *

Não é só a falta de chuvas que ameaça o abastecimento de água em São Paulo, mas
principalmente a falta de gestão e de investimentos.

N

a sexta-feira 28 de março, dia em que o volume de água armazenado no Sistema Cantareira
caiu abaixo de 14% pela primeira vez, as ações
da Sabesp subiram na Bolsa. A boa notícia (para os investidores) que suplantou a má notícia (para a população de
São Paulo) foi o anúncio do pagamento de mais de R$
500 milhões de dividendos aos acionistas da empresa.

Elas explicam porque São Paulo sofre hoje o mesmo tipo
de insegurança hídrica de dez anos atrás.
Enquanto a Sabesp distribuiu R$ 4,8 bilhões de lucro
aos seus acionistas no Brasil e no exterior de 2004 a 2013,
a empresa não cumpriu as diretrizes da outorga do Sistema Cantareira de 2004, que previa ações e investimentos para atender às demandas da população.
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Nada contra uma companhia remunerar bem seus
acionistas, pelo contrário. Mas uma empresa como a Sabesp deve ter como prioridade máxima o abastecimento
e o tratamento de água.
A Sabesp é uma empresa de economia mista sob o
controle do governo paulista responsável pelo fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos de 363
municípios paulistas. A outorga é uma concessão da
União e do Estado para que a Sabesp possa manejar os
recursos hídricos e cumprir suas funções. A outorga do
sistema Cantareira foi renovada em 2004, justamente no
ano em que outra seca severa fez o governo de então,
também comandado por Geraldo Alckmin, fazer a mesma coisa que faz agora: pedir que a população economize água e torcer por chuvas.

StockFree

coneXÃo FiesP

não seria assim Com planejamento e gestão.
A outorga que autorizou a Sabesp a operar o Sistema Cantareira de 2004 a 2014 já deixava claro o que devia ser feito: 1) Reduzir a dependência do Sistema Cantareira criando fontes alternativas; 2) Combater as grandes perdas de
água; 3) Aumentar a coleta e o tratamento do esgoto.
O governo do Estado de São Paulo não só sabia o que
precisava ser feito como tinha o dever legal de fazê-lo.
Portanto, a escassez de água não é só causada pela seca,
mas também pela falta de planejamento e gestão dos
recursos de uma empresa de serviço público essencial à
saúde, ao bem estar e à atividade econômica.
Apesar de seu corpo técnico de alta competência, a
Sabesp não só não fez o que deveria como não vem conseguindo elevar sua eficiência. Dos cerca de 3 trilhões
de litros captados anualmente, cerca de 1 trilhão são
perdido em vazamentos na coleta e distribuição, segundo dados da própria Sabesp. Em relação aos esgotos domésticos, a Sabesp trata apenas 64% dos esgotos sob sua
responsabilidade.
Assim, além de faturar R$ 11 bilhões por ano e impor
uma tarifa caríssima a seus usuários, a empresa continua lançando esgotos não tratados diretamente em córregos e rios do Estado, o que, além de inconstitucional,
polui importantes mananciais de abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo.
Se um industrial ou gestor privado tivesse registro
como esse seria severamente punido pelas leis ambientais e de defesa do consumidor.
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dos cerca de 3 trilhões de litros captados anualmente, cerca de 1
trilhão são perdidos em vazamentos na coleta e distribuição.

A indústria, aliás, faz a sua parte. Grande parcela da
produção industrial paulista capta e trata sua água com
meios próprios e alta eficiência, E devolve 100% dos seus
efluentes devidamente tratados, atendendo à legislação.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo inclusive premia anualmente empresas de diversos portes que
adotam as melhores práticas de uso responsável da água.
Em resumo, São Paulo enfrentou problema semelhante ao que vivemos hoje dez anos atrás. O governo de São
Paulo tinha a obrigação e os recursos para cumprir as diretrizes definidas na sua outorga, que evitariam a repetição do stress hídrico atual. Mas ela preferiu privilegiar
seus acionistas com uma gorda política de dividendos.
Não é só a falta de chuvas que ameaça o abastecimento de água em São Paulo, mas principalmente a falta
de gestão e de investimentos.

*paulo sKaF é presidente da Federação das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp) e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp)
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caiu na Rede é lucRo
Uso correto das redes sociais ajuda a aumentar as vendas de sua padaria.

J

á é fato, comprovado por pesquisas: os dados
gerados por tweets, posts, vídeos, geolocalização e comportamento de clientes representam
85% das informações as quais as empresas lidam
hoje. Esse é o tal Big Data de que tanto se fala, uma
tendência que deverá seguir em crescimento de
40% ao ano até 2015. O fenômeno do Big Data já
existe há algum tempo, mas agora virou uma realidade inevitável. Já existem diversas ferramentas
prontas para usar, por meio das quais já é possível iniciar a automatização desse processo. E isso é
uma excelente notícia, principalmente em tempos
de negócio social, nos quais quem detém a informação mais atualizada consegue realizar a melhor
oferta e, é claro, lucrar com isso.
“Entramos na era do ‘Darwinismo Digital’, conceito preconizado pelo analista digital Brian Solis.
Segundo essa teoria, quando a tecnologia e a sociedade evoluem mais rápido do que a habilidade das
empresas em se adaptarem, elas vão à falência. É
a principal razão que levou empresas gigantescas
como Blockbuster Polaroid, revista Life, Kodak, entre diversas outras, a este destino fatídico. As que
melhores se adaptarem, melhor sobreviverão, independentemente do tamanho da empresa”, explica
José Jarbas, CEO e fundador da eCRM 123, empresa
que fornece um software com o mesmo nome, que
ajuda os empreendedores a gerenciarem e melhorarem o relacionamento com seus consumidores
(CRM) utilizando o poder das redes sociais e web.
Seguindo essa lógica, empresas de cultura muito rígida, incapaz de se adaptarem, estão fadadas
a extinção. As redes sociais abrem um universo de
oportunidades para empresas de todos os portes se
adaptarem e ganharem larga vantagem competitiva,

garantindo seu lugar na escala evolutiva digital. “Dessa forma, o
remédio para sobreviver ao Darwinismo Digital é aparentemente simples: ganhar vantagem competitiva, gerando inovação,
desenvolvendo canais de distribuição e propostas diferenciadas
para os consumidores”, ensina José Jarbas.

Caia na rede
A verdade é uma só: de pouco adianta ter os melhores argumentos a favor de um produto se o profissional de vendas
não tiver também uma rede de contatos muito bem estruturada. E quem sabe utilizar corretamente as redes sociais
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SeuS ClienteS

StockFree

Sua Padaria

mantenha-se
sempre no radar
das redes sociais:
afina de contas,
quem não é visto,
não é lembrado,
não é mesmo?!

aumenta seu potencial de negócios.
O consultor Luiz Sales, sócio da Network-4-Sales, especializada no uso eficaz da rede de relacionamentos,
aponta algumas dicas para os empreendedores de panificação da Era Digital turbinarem seus negócios:
Tenha um inventário de clientes – Você pode até
achar que sabe tudo sobre seu cliente, mas sua memória
nunca será tão boa quanto um computador. Por isso, é
vital que todos os dados dos seus clientes estejam organizados de alguma forma e de fácil acesso. Pode ser
desde uma simples e barata agenda de papel até um
complexo e estruturado sistema de gerenciamento de
clientes (CRM) operado em nuvem.
Saiba quem são seus clientes – No seu inventário,
não basta contar apenas com os dados básicos, como telefone e e-mail dos clientes. É fundamental ter registrados também os fatos relevantes, como datas importantes para ele e familiares, situações pessoais que foram
compartilhadas, conquistas profissionais ou particulares, preferências ou um hobby.
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Tenha interesse autêntico – Sua relação é profissional, mas seu interesse pelo cliente deve ser pessoal e
autêntico. Aproximar-se do cliente apenas quando precisar tirar aquele pedido ou bater sua meta é um dos
erros mais comuns e intoleráveis em vendas. Faça um
acompanhamento próximo dos fatos relevantes externados pelo seu cliente. Ofereça ajuda, se for o momento,
e também comemore conquistas com ele.
Mantenha-se próximo – Seu cliente é uma pessoa
tão ocupada quanto você. Então, estar próximo não pode
significar ser impertinente. O melhor é estar conectado
por redes sociais e interagir eventualmente. Mas cuidado para que sua postura no mundo virtual não denigra
sua imagem na vida real.
Esteja sempre no radar – Não esqueça que seu objetivo principal é estar em primeiro lugar na cabeça do
seu cliente. Por isso, compartilhe informações pelas redes sociais, divulgue notícias de interesse por e-mail ou
interaja por aplicativos de comunicação instantânea.
Afinal, quem não é visto, não é lembrado, não é mesmo?!

JUrídico cível

comeRcialização de pRodutos
com data de validade expiRada
por julio Cezar nabas ribeiro*

A pena por vender produtos impróprios ao consumo inclui detenção ou multa.

R

ecentemente temos observado, por meio de
notícias vinculadas no noticiário nacional,
o aumento da prisão de donos e gerentes de
estabelecimentos comerciais decorrentes da comercialização de produtos com data de validade
expirada (vencida). Tendo em vista a gravidade do
tema, trataremos sobre tal assunto neste artigo,
visando o esclarecimento dos panificadores.

no artigo 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90 é de detenção de 2
(dois) a (5) anos, ou multa.
Portanto, temos um crime previsto na legislação nacional
e que possui como consequência, pena relativamente gravosa, quando comparada com outros crimes, como, por exemplo, crime de homicídio culposo, que possui pena de detenção
de 1 (um) a 3 (três) anos.

da pratiCa ilegal
A venda de produtos com data de validade expirada é tipificada (considerada conduta criminosa) pelo
artigo 7º, inciso IX da Lei nº 8.137/90. Com efeito, preconiza o art. 7º, inc. IX, da Lei n.º 8.137/90, que:
“Art. 7º - Constitui crime contra as relações de
consumo:
I - (...)
IX - vender, ter em depósito para a venda ou expor à venda, ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.”
O conceito de “produtos impróprios ao consumo” está no §6° do art. 18 do Código de Defesa do
Consumidor, neste caso, configurada a figura do inciso I , que estabelece que são aqueles com prazo
de validade expirado; independentemente de estarem deteriorados ou não, ou de serem de uso humano ou não, de vencimento recente ou não. Daí
que desnecessária a perícia em tais bens, bastando
a constatação visual, neste caso, atestada por autoridade pública habilitada. A pena do crime previsto
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a saúde do
consumidor
pode ser
afetada
seriamente
pela venda
de produtos
com validade
vencida.

do poder de FisCaliZação do Crime
A fiscalização da prática de comercialização de produtos com data de validade expirada compete a todos os
órgãos de defesa do consumidor, bem como órgãos de
vigilância sanitária existentes. No entanto, estes órgãos
somente possuem a competência para autuar o estabelecimento comercial, lavrando multas ou até mesmo
fechando o estabelecimento. Podem até mesmo informar a autoridade policial da ocorrência do crime. Porém, somente a autoridade policial pode apurar o crime
e efetuar prisões.
Em São Paulo, existe o Departamento de Proteção à
Pessoa e a Cidadania-DPPC. O DPPC é um departamento
especializado em investigações de delitos relacionados ao
consumidor, à saúde pública, ao meio ambiente e às relações de trabalho, além da Fazenda Pública. A criação do
Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC)
foi definida em decreto do governador José Serra, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 21 de maio de 2009.
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O DPPC possui seis divisões: Infrações contra o Consumidor; Infrações contra a Saúde Pública; Infrações
contra o Meio-Ambiente, Meio Ambiente do Trabalho e
Relações do Trabalho; Crimes contra a Fazenda; Crimes
contra a Administração; e Administração (esta área, claro, administrativa).
Com a criação do DPPC, a população passa a contar
com unidades policiais dedicadas exclusivamente a investigações nessas áreas, possibilitando que os outros
19 departamentos da polícia se dediquem aos demais
delitos. A Divisão de Crimes contra a Fazenda Pública
atuará em delitos praticados por servidores públicos estaduais e municipais - inicialmente da Prefeitura de São
Paulo, podendo, contudo, estender-se a outros municípios, após aprovação da Delegacia Geral de Polícia.
O Decreto nº 54.359 de 20 de maio de 2009, que criou
o DPPC, deixou claro a exclusividade das Delegacias Especializadas quanto ao registro e apuração das infrações
penais contra o Consumidor, a Saúde Pública, o Meio

JUrídico cível

Ambiente, o Meio Ambiente do Trabalho e as Relações do Trabalho. Ou seja, somente as delegacias especializadas podem atuar na apuração dos crimes
elencados acima, não podendo as demais delegacias
da Capital exercerem atividades nessas áreas.
A Delegacia Especializada em Crimes Contra a
Saúde Pública realiza intensa fiscalização nas padarias e confeitarias da Cidade de São Paulo, encontrando algumas irregularidades que podem gerar diversos ônus para os empresários do setor, inclusive
processo criminal por crimes contra a saúde pública, incluindo o crime previsto no artigo 7º, inciso IX
da Lei nº 8.137/90.
Salientamos que a fiscalização por parte da Delegacia especializada no combate aos crimes contra
saúde pública vem realizando intensa fiscalização
nas padarias e confeitarias da Cidade de São Paulo,
encontrando algumas irregularidades que, além de
causar diversos transtornos ao panificador, arranham
a imagem de todo o setor junto à opinião pública.

do proCedimento
Uma vez realizada a fiscalização por parte dos investigadores da Polícia Civil no estabelecimento comercial, encontrada alguma irregularidade, a autoridade policial dá voz de prisão ao responsável pelo
estabelecimento, responsável esse que não necessariamente precisa ser o sócio proprietário, sendo que
na ausência deste geralmente assume o encargo um
funcionário.
Com a prisão em flagrante, os policiais conduzem o responsável pelo estabelecimento – nesse
momento já sendo considerado preso em flagrante
– para a sede do DPPC, situado na Avenida São João,
local no qual será elaborado Boletim de Ocorrência.
Após a elaboração do Boletim de Ocorrência é realizada a oitiva do responsável pelo estabelecimento
e após, o Delegado competente fixa fiança necessária para a soltura do primeiro. Com o pagamento
da fiança em Banco Oficial, o Delegado competente

elabora o Alvará de Soltura do responsável pelo estabelecimento comercial. A Autoridade Policial então, irá instaurar
Inquérito Policial para a apuração do crime, realizando diversas diligências, inclusive realizando perícia nos produtos
apreendidos para verificar se estes estavam impróprios para
o consumo.
No entanto, quando tratamos da prática do crime por comercialização de produtos com data de validade expirada,
não necessariamente realiza-se perícia, pois esta é dispensável, tendo em vista que o crime configura-se com a simples prática da comercialização dos produtos fora da data de
validade estipulada pelo fabricante.
Realizadas todas as diligências a Autoridade Policial elabora Relatório Final sobre o apurado no decorrer do inquérito e encaminha os autos para o Promotor Público do fórum
competente, devendo este analisar os autos e decidir pelo
oferecimento da denúncia (abertura de processo criminal),
ou não. Oferecida a denúncia, o panificador ou o funcionário
responsável pelo estabelecimento responde pela prática do
crime previsto na Lei nº 8.137/90, ficando sujeito assim, à
aplicação da pena prevista pela prática do crime.
Deve ser salientado ainda que se configura o crime com a
simples exposição do produto para venda ou mesmo com a
sua utilização, não sendo necessária a realização de perícia
para verificar se o produto, embora vencido, está em condições próprias para consumo, conforme entendimento do
Tribunal de Justiça de São Paulo:
“CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO Autoria
e materialidade comprovadas - Proprietário e responsável
direto pelo estabelecimento que responde pela exposição à
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venda de produtos impróprios para o consumo - Produtos com prazos de validade vencidos que prescidem de
perícia, por ser crime de perigo abstrato - Comprovação
da conduta negligente do réu, que deixou de proceder à
retirada da mercadoria imprópria ao consumo. Recurso
parcialmente provido. 0005361-07.2008.8.26.0070. Apelação Relator(a): Paulo Rossi . Comarca: Batatais. Órgão
julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 14/03/2011. Data de registro: 17/03/2011. Outros
números: 53610720088260070”
O Superior Tribunal de Justiça também entende
pela desnecessidade de realização de perícia visando
apuração das condições dos produtos, bastando apenas
que o produto possua data de validade já expirada: “Na
conduta do comerciante que expõe à venda a matéria-prima ou mercadoria, com o prazo de validade vencido,
configura, em princípio, a figura típica do art. 7o, inciso
IX da Lei n° 8.137/90 c/c o art. 18 § 6o da Lei n° 8.078/90,
sendo despicienda, para tanto, a verificação pericial,
após a apreensão do produto, de ser este último realmente impróprio para o consumo. O delito em questão
é de perigo presumido (Precedentes do 5TJ e do Pretório
Excelso). Recurso provido” (REsp 620237/PR, rel. Ministro
FELIX FISCHER, j . 21/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 315).
“(...) III. O tipo do inciso IX do art. 7. °, da Lei n. °
8.137/80 trata de crime formal, bastando, para sua concretização, que se coloque em risco a saúde de eventual
consumidor da mercadoria. IV. Cuidando-se de crime de
perigo abstrato, desnecessária se faz a constatação, via
laudo pericial, da impropriedade do produto para consumo. Precedentes.” (REsp 307415/SP, rel. Ministro GILSON
DIPP, j. 03/10/2002, DJ 11/11/2002, p. 246).
Finaliza-se o processo com a sentença proferida pelo
MM Juiz de Direito, condenando ou absolvendo o acusado.
Ainda, havendo a prática do crime de vender ou mesmo utilizar produto com data de validade expirada, caso
algum consumidor sofra alguma consequência decorrente do consumo de tal produto, poderá ajuizar ação
cível de indenização, pleiteando valores como medida
de reparação.
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produtos mais apreendidos pela dppC
Para evitar problemas com a Delegacia Especializada em
Crimes Contra a Saúde Pública o panificador deve tomar
cuidado com algumas situações mais encontradas pelos
investigadores da Polícia Civil de São Paulo:
1) Especial cuidado na venda de produtos com data de
validade expirada. Um dos itens vendidos nas padarias mais encontrados com data de validade expirada
é o vinho CASAL GARCIA, e os vinhos verdes propriamente ditos, pois a maioria destes possuem DATA DE
VALIDADE ao contrário de quase todos os demais;
2) Outro item muito encontrado pelos investigadores
com data de validade vencida são refrigerantes expostos à venda para o consumidor, em especial refrigerantes de 600 ML que possuem data de validade
menor que os demais;
3) Deve ser dada especial atenção na manipulação dos
frios. Após aberta a embalagem, a peça deve ser
protegida com plástico filme de PVC e devidamente
identificado com o nome do fabricante, data de fabricação, data de validade e nº do lote. A manipulação
inadequada dos frios é a situação mais encontrada
pela Polícia Civil.
Portanto, o panificador deve estar atento aos produtos expostos à venda em suas padarias e confeitarias,
pois a fiscalização cresce a cada dia, causando inúmeros
prejuízos a diversos comerciantes. Para não se ver com
a possibilidade de estar preso em flagrante e, ficar sujeito a responder um processo criminal, o panificador deve
cercar-se de cuidados e, principalmente, aumentar o treinamento de sua equipe quanto á fiscalização dos produtos expostos à venda e usados diariamente na produção.
Lembrando que a saúde do consumidor pode ser afetada seriamente e, sem a presença deste não seria possível o
exercício da atividade desenvolvida por inúmeros empresários e comerciantes do setor de panificação e confeitaria.
*julio CeZar nabas ribeiro (OAB/SP 258.757) é advogado associado da
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.

MÁQUinas & eQUiPaMentos

sucesso na euRopain!
Projeto Brasil Foodservice, da ABIEPAN, abre grandes
perspectivas de negócios na feira.

A

Cruz Vermelha de Paris recebeu um reforço
de empresas brasileiras durante os cinco
dias da Europain, uma das principais feiras de panificação do mundo, realizada na capital
francesa de 8 a 12 de março. Este ano, ela recebeu
cerca de 90.000 visitantes e reuniu 750 expositores de todo o mundo, que apresentaram inovações
voltadas para os setores de panificação, pastelaria,
sorveteria, chocolates e confeitaria.
As nove empresas participantes do Projeto
Brasil Foodservice – fruto de uma parceria entre a
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos (Apex-Brasil) e a Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingredientes
e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN) – presentes à feira, doaram para a organização pães, bolos,
salgadinhos, pães de queijo, pizzas, brigadeiros e
outras guloseimas preparadas com ingredientes
tipicamente brasileiros, como açaí, amendoim e
castanha. Os produtos, recolhidos diariamente por
voluntários, foram entregues para crianças e idosos carentes, além de moradores de rua de Paris.
“Pela primeira vez, o projeto realizou esse tipo de
ação de caráter sustentável, humanitário e social
durante uma feira internacional. Por meio dela,
além de evitar o desperdício de alimentos, contribuímos para ajudar os projetos assistenciais da
Cruz Vermelha”, explica a gestora Solete Foizer.

industriais e gastronomia. O resultado parcial na Europain
indica que as empresas participantes concretizaram negócios durante a feira no valor de US$ 50 mil em vendas de
equipamentos para panificação, como fornos e moldadeiras
de salgados. Já a perspectiva de negócios para os próximos
12 meses é de US$ 800 mil.
O estande do projeto foi um dos mais visitados na Europain. No espaço de 238m², as empresas Arcólor, Bralyx,
Fipan, Indiana, MCI, Pman, Prática, PS Arquitetura e Titã

boulangerie brésilienne
O Projeto Brasil Foodservice promove as exportações de equipamentos, ingredientes e acessórios
para panificação, confeitaria, biscoitos, cozinhas
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ABIEPAN

Projeto brasil
foodservice:
a participação
na europain
foi bastante
produtiva.

apresentaram equipamentos e insumos para a cadeia
de panificação e confeitaria, enquanto a Baggio Café
participou do evento como expositor parceiro.
Uma das atrações do estande foi a “Boulangerie brésilienne”, que serviu para a apresentação do perfil da
padaria no Brasil, com degustação de receitas brasilei-

ras típicas, como pão na chapa, pão de queijo, empada
e brigadeiro. No local foi apresentado também o livro
Padaria Brasil - O modelo da padaria e confeitaria brasileira, produzido com o apoio do projeto Brasil Foodservice, e que é finalista do Gourmand World Cookbook
Awards 2013.

trabalHo da abiepan em prol da exportação
é tema de reportagem

48

:::

IP&C 793

:::

Abr/Mai 2014

pontua o texto.
No texto, Paulo
Cavalcante, presidente da Abiepan, diz que já são 55 as
empresas associadas ao convênio com a Apex, batizado de
Brasil Foodservices. Para ele, os fabricantes brasileiros estão obtendo sucesso no exterior por terem encontrado um
posicionamento próprio no mercado. “Não temos o preço
competitivo chinês, nem a tecnologia alemã. Mas temos
preço acessível, boa tecnologia e a melhor prestação de
serviço, tanto na pré-venda quanto no pós-venda”, registra na reportagem. Além dele, foram entrevistados para
a matéria os presidentes da Prática, André Rezende, e da
Bralyx, Gilberto Poleto.

Valor Econômico

No dia 31 de março, a edição online do jornal “Valor Econômico” trouxe uma reportagem especial intitulada “Brasileiros equipam padarias no mundo”, evidenciando o
esforço conjunto da ABIEPAN, com a Apex Brasil no sentido de contribuir para o desenvolvimento das vendas de
máquinas, equipamentos, ingredientes e acessórios brasileiros para panificação no exterior. Entre outros pontos
importantes, a matéria cita que, em 2013, o Brasil exportou US$ 11,8 milhões em equipamentos e insumos para a
produção de alimentos vendidos prontos, aqueles feitos
em lanchonetes, cafés ou padaria da esquina. “Em 2010,
a exportação desses produtos foi de US$ 2,9 milhões e
em 2012 alcançou US$ 8,5 milhões. Para 2014, exportadores esperam um novo salto nas vendas internacionais”,

internacional
braZilian baKery seCtor breaKs HistoriCal seQuenCe
oF double-digit growtH
The Brazilian bakeries and confectionery moved R$ 76.405 billion in
2013, with revenues 8.7% higher than in the previous year. For the first
time since 2007, however, the sector index less than 10 % growth.
“This slowdown is mainly due to the high costs experienced by bakery
sector. To get an idea, prices of wheat flour, which represent 40% of
the cost of bakery products, experienced an average increase of 22 %,
which represented 9% over the impact of price adjustments made in the
year”, says José Batista Oliveira, president of Abip, entity responsible for
the dissemination of industry data in 2013 the sector. The figures were
collected by the Technological Institute of Baking and Confectionery
(ITPC), in partnership with Abip through survey of 1,200 companies
from around the country, including representatives of all sizes sector.
According to José Batista, revenues growth were guaranteed by the
performance of bakeries that offer full service and fast food convenience.
The number of companies that constitute the sector remains 63.2
thousand, which were attended by around 43 million customers daily in
the last year. The number of employees in baking totaled 820,000 direct
jobs and 1.85 million indirectly. There was a 2% increase in the number
of jobs created last year, which represents 18,000 workers employed
by bakeries.
seCtor brasileño de panadería rompe seCuenCia
HistóriCa de CreCimiento de dos dígitos
Las panaderías y confitería brasileñas movieron R$ 76,405 mil millones
en 2013, com ingresos 8,7% mayores que en el año anterior. Por primera
vez desde 2007, sin embargo, el índice de crecimiento del sector fue
de menos del 10%. “Esta desaceleración se debe principalmente a los
altos costos experimentados por el sector de la panadería. Para tener
una idea, los precios de la harina de trigo, que representan el 40% del
costo de los productos de panadería, experimentaron un promedio de
22% de aumento, lo que representó el 9% con respecto al impacto de
los ajustes de precios realizados en el año”, dice José Batista Oliveira,
presidente de Abip, entidad responsable de la difusión de datos de la
industria en el sector en 2013. Las cifras eran recogidas por el Instituto
Tecnológico de la Panadería y Pastelería (ITPC), en asociación con
Abip mediante encuesta a 1.200 empresas de todo el país, entre ellos
representantes de todos los sectores tamaños. Según José Batista,
el crecimiento de los ingresos se garantiza el funcionamiento de las
panaderías que ofrecen todos los servicios y la comodidad de comida
rápida. El número de empresas que constituyen el sector sigue siendo
63.200, a las que asistieron alrededor de 43 millones de clientes cada
día en el último año. El número de empleados en la cocción los totales
820.000 empleos directos y 1,85 millones de forma indirecta. Hubo
un aumento del 2% en el número de empleos creados el año pasado,
lo que representa 18.000 trabajadores empleados por las panaderías.
sampapão partiCipates in international events
In February and March, SAMPAPÃO was present in two major
international events related to the bakery, confectionery and food
service industry. The first one was SISAB Portugal, the world’s largest
showcase of companies, brands, and Portuguese products for export
in the world, which this year was held in an area of 10,000 square
meters, between February 17th and 19th at the Atlantic Pavilion Lisbon,
counting for the participation of 600 exhibiting companies, 5,000
products and gourmet tour of 1,500 international buyers coming from
90 countries. And between March 8th and 12nd, it was the turn of the
realization of Europain, the largest fair of bakery and confectionery
in the world, promoted the Pavilion Villepinte in Paris, France, with
visitation 77 thousand professionals sector , of which 30 % foreigners
from 138 countries. This year the fair had 804 exhibitors and brands
from 29 countries at the booths which visitors were able to discover a
number of innovations in the market, as well as touch and know the
products and equipment that will make history tomorrow. “Although
smaller, due to the crisis in Europe, this edition of Europain brought
many innovations in trends, mainly focused on automation to make
bread and cold technology. Again, part of tendering and technical

demonstrations surprised. In total, there were nine competitions in
France and world levels, attended by no less than 170 competitors and
2,500 product demonstrations and various techniques over the five
days of the fair”, says Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO,
who visited both exhibitions.
sampapão partiCipa en eventos internaCionales
En febrero y marzo, SAMPAPÃO estuvo presente en dos importantes
eventos internacionales relacionados con la industria de panadería,
confitería y servicio de alimentos. La primera fue SISAB Portugal, el
mayor escaparate del mundo de las empresas, marcas y productos
portugueses para la exportación en el mundo, que se celebró este
año en una superficie de 10.000 metros cuadrados, entre el 17 y
19 de febrero en el Pabellón Atlántico de Lisboa, contando para
la participación de 600 empresas expositoras, 5.000 productos y
recorrido gourmet de 1.500 compradores internacionales procedentes
de 90 países. Y entre el 8 de marzo y el 12, fue el turno de la realización
de Europain, la mayor feria de panadería y confitería en el mundo,
promovida en el Pabellón de Villepinte en París, Francia, con la visita
de 77.000 profesionales del sector, de los cuales 30% de extranjeros
de 138 países. Este año, la feria contó con 804 expositores y marcas
de 29 países en las casetas de la cual los visitantes pudieron conocer
una serie de innovaciones en el mercado, así como el tacto y conocer
los productos y equipos que harán historia mañana. “Aunque más
pequeña , debido a la crisis en Europa, esta edición de Europain
trajo muchas novedades en tendencias, centradas principalmente en
la automatización para hacer el pan y em la tecnología fría. Una vez
más, parte de las demostraciones de licitación y técnicos sorprendió.
En total, hubo nueve concursos en Francia y en nivele mundial, al que
asistieron no menos de 170 competidores y 2.500 demostraciones de
productos y diversas técnicas durante los cinco días de la feria”, dice
Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO , que visitó ambas las
exposiciones.
plan to better serve members
In partnership with the Dom Cabral Foundation, the Department
of Marketing SAMPAPÃO is conducting strategic planning for the
entities for the next five years. Multifocal, this work involves, among
other things, compliance with current and future demands with regard
to the better understanding of the market and to better match the
performance of the services offered by SAMPAPÃO to its members.
Dom Cabral Foundation is a Brazilian business school with international
standard and performance development and training of executives.
Based on research and studies conducted in recent years with major
companies operating in Brazil, it has developed a multidisciplinary
systems approach that considers organizational and behavioral aspects
of the people involved in the implementation of strategies, focusing on
the development of indicators and targets, for organizations to obtain
positive results with them. Thus, certainty, their engagement with
SAMPAPÃO be very productive.
plan para servir mejor a los miembros
En asociación con la Fundación Dom Cabral, el Departamento de
Marketing de SAMPAPÃO está llevando a cabo la planificación estratégica
para las entidades para los próximos cinco años. Multifocal, este trabajo
implica, entre otras cosas, el cumplimiento de las demandas actuales
y futuras en cuanto a la mejor comprensión del mercado y para que
coincida mejor el desempeño de los servicios ofrecidos por SAMPAPÃO
a sus miembros. Fundación Dom Cabral es una escuela de negocios
de Brasil con la norma internacional y el desarrollo del rendimiento y
formación de directivos. Sobre la base de investigaciones y estudios
realizados en los últimos años con importantes empresas que operan
en Brasil, se ha desarrollado un enfoque de sistemas multidisciplinarios
que considera los aspectos organizativos y de comportamiento de las
personas involucradas en la implementación de estrategias, centrándose
en el desarrollo de indicadores y metas, para las organizaciones para
obtener resultados positivos con ellos. Por lo tanto, con certeza, su
compromiso con SAMPAPÃO ser muy productivo.
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serviÇos

paRticipe do pRojeto
“adote uma áRvoRe”

StockFree

além de plantar
a muda, os
associados serão
os “responsáveis”
por ela, até que
esta se transforme
numa linda árvore.

Depois do sucesso do plantio de árvores durante a Festa da
Primavera de 2013, o SAMPAPÃO decidiu contar com a colaboração dos associados para reflorestar todo o clube de campo
Ceripan. A proposta é que cada panificador adote uma árvore e contribua para deixar nosso espaço de lazer ainda mais
agradável. Sob a coordenação do Comitê Feminino, trata-se de
mais uma iniciativa para que o panificador participe e desfrute
ativamente do seu clube.
As árvores adotadas pelos panificadores receberão placas
com o nome da padaria do associado. “É uma boa oportunidade
para que as crianças valorizem o meio ambiente e entendam
a importância de preservar a natureza”, afirma Antero José
Pereira, presidente do SAMPAPÃO. Ainda segundo ele, o mais
interessante do projeto é que os associados vão participar ativamente do processo de reflorestamento: “Cada um deles vai
plantar a muda, ou seja, colocar a mão na massa. E, além de
plantar a muda, o associado será o ‘responsável’ por ela, até que
esta se transforme numa linda árvore”, acrescenta.
Os panificadores poderão adotar quantas árvores quiserem,
sendo que as mudas poderão ser retiradas nas subprefeituras
dos municípios nos quais os associados estiverem baseados.
Ao mesmo tempo em que a ação vai embelezar ainda mais o
clube Ceripan, o setor da panificação estará contribuindo com
a preservação ambiental e dando um exemplo para todos aqueles que têm um espaço livre para o plantio de uma árvore em
seus estabelecimentos e residências. Venha fazer parte dessa
corrente verde e ajude a transformar nosso clube em um lugar
ainda mais bonito e agradável!

bem-vindos novos associados do sampapão!
pães e doCes baronesa do pQ. sao raFael
rua baronesa de muritiba, 1.030
a graCiosa Centro gastronÔmiCo ltda.
al. amériCa, 64
santa branCa loja de ConveniÊnCia
rua itamaraCá, 472
dmx bolos da vovó ltda. – epp
praça da sé, 159
paniFiCadora geomar ltda. – me
av. nordestina, 2.713
paniFiCadora estado luso ltda.
av. águas de são pedro, 298
toulouse pães e doCes ltda. – epp
rua gabrielle d’annunZio, 1.241
padaria e ConFeiraria d’FoFinHos ltda.
av. itaQuera, 712/714
paniFiCadora dayKiley ltda.
rua itinguçu, 895
manuel rodrigues gato
av. dr. guilHerme dumont vilares, 1.210
sCio pan - ind. Com. pães ltda. – me
rua CambuCi do vale, 244
paniFiCadora e ConFeitaria 1700 ltda.
av. parada pinto, 1.700
pães e doCes santa eulália ltda.
rua Caburés do sol, 110/112
praCa dos pães buFFet e eventos lpC
rua visConde de sousa Fontes, 64
vila sÔnia restaurante e ConveniÊnCia
av. proF. FranCisCo morato, 2.878
d & d pães e doCes ltda. – epp
rua dias velHo, 469
empório santo antÔnio pães e doCes
rua marilena maCHado, 176
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idpc – agenda de cuRsos 2014
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

Básico panificação

14h30 às 18h

05/05 a 17/06

Pães rústicos

9h às 12h30

05/05 a 09/05

Doces finos

9h às 12h

12/05 a 16/05

Tortas geladas

9h às 12h

19/05 a 23/05

Responsável Técnico

15h às 18h

19/05 a 23/05

Higiene e Manipulação

15h às 18h

19/05 e 20/05

Básico salgados (salgadinhos)

15h às 18h

19/05 a 23/05

Curso de atendimento ao cliente

15h às 18h

19/05 a 30/05

Tábua de frios

9h às 12h

21/05

Rotulagem nutricional

15h às 18h

28/05

Congelamento de pães

9h às 12h

02/06 a 05/06

Petit four avançado

15h às 18h

09/06 a 13/06

Massa Folhada

9h às 13h

09/06 a 13/06

Higiene e Manipulação

9h às 12 h

12/06 e 13/06

Tendência em confeitaria

9h às 12h

23/06 a 27/06

Higiene e Manipulação

15h às 18h

23/06 e 24/06

Responsável Técnico

15h às 18h

23/06 a 27/06

Decoração bolos

15h às 18h

23/06 a 27/06

Rotulagem nutricional

15h às 18h

24/06

Pães rústicos

15h às 18h

30/06 a 04/07

Básico salgados (salgadinhos)

9h às 13h

14/07 a 18/07

Chocolataria fina

15h às 18h

28/07 a 01/08

Curso básico confeitaria

14h30 às 18h

28/07 a 09/09

Higiene e Manipulação

15h às 18h

28/07 e 29/07

Responsável Técnico

15h às 18h

28/07 a 01/08

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

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

SETEMBO
Responsável Técnico

9h às 12

02/09 a 6/09

Petit four avançado

14h30 às 18h

02/09 a 06/09

Tendência em confeitaria

15h às 18h

09/09 a 13/09

Responsável Técnico

15h às 18h

16/09 a 20/09

Salgadinhos (básico salgados)

15h às 18h

16/09 a 20/09

Chocolataria fina

14h30 às 17h30 23/09 a 27/09

Tortas geladas

9h às 12h

23/09 a 27/09

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

26/09 e 27/09

Básico confeitaria

14h30 às 18h

23/09 a 05/11

Atendimento ao cliente

14h30 às 17h30 23/09 a 04/10

