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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

editorial

Planejar parece não ser o nosso forte. Na 

história moderna do País, vivemos décadas a 

fio até que o primeiro plano econômico vingas-

se. E, até então, não tínhamos condição algu-

ma de planejar nada, porque nem sabíamos 

que pico a inflação atingiria no dia seguinte. 

Esse tempo, felizmente, se foi, sem deixar 

saudades. Mas alguns “traumas” dele ain-

da persistem em nossa mente. Um deles é 

o medo de que a inflação volte, o que tem 

nos custado constantes aumentos na taxa de 

juros, com subsequentes cortes no crédito à 

população. Tais reajustes, infelizmente, são 

medidas artificiais, que não vão resolver o 

problema do controle da inflação, ocasiona-

do pelo aumento do consumo sem o aumen-

to da oferta, e sem a redução do “Custo Bra-

sil”, que é o principal responsável pela nossa 

baixa produtividade.

Trata-se de uma situação difícil, sem dú-

vida, que denota o esgotamento do atual mo-

delo de economia, adotado já há alguns anos. 

O crescimento baseado no aumento real do 

salário mínimo, das transferências diretas, do 

crédito, da expansão do consumo, isso tudo 

chegou a um limite. E o Brasil não tem mais 

condições de garantir a oferta necessária para 

que não haja pressão inflacionária.

Daí, retomando o tema do início desta 

nossa conversa, planejamento é palavra de 

ordem não só para a iniciativa privada, como 

também para a administração pública. Am-

bas precisam integrar esse conceito para atin-

gir seus objetivos, de maneira direta e, sobre-

tudo, com muito pé no chão.

A panificação paulista e a brasileira dão 

Sigamos em frente, ancorados na certeza e na nossa fé inabalável de que o 
nosso futuro repousa em nossas mãos.

Planejar para colher bons frutos 

claros exemplos de que estão nesse caminho, 

servindo como exemplo viável para os demais 

setores da economia. Em que pesem dificulda-

des sufocantes – tais como as oscilações dos 

insumos e custos de produção e, ainda, a alta 

carga tributária que ainda incide sobre nossas 

operações comerciais – e outras recorrentes, 

como a falta de mão de obra qualificada para 

atuar no segmento, não nos damos por venci-

dos e sempre conseguimos encontrar a trilha 

certa para o desenvolvimento e para a moder-

nização de nosso setor. 

Os empresários que serão homenagea-

dos com o título de “Panificadores do Ano” no 

próximo dia 3 de julho, durante o Jantar do 

Panificador (e que são tema de uma reporta-

gem especial que você encontra nesta edição 

da Revista IP&C) são provas vivas disso. Como 

também, são, aliás, os panificadores, os traba-

lhadores da panificação e os expositores que 

se preparam para fazer da próxima FIPAN, a 

mais bem visitada e realizada em toda a sua 

longa e produtiva história. Fica mais fácil pla-

nejar e projetar o futuro quando se conhece 

as tendências e, é claro, as ferramentas que 

se tem em mãos para modificar o presente. E 

nisso, a FIPAN é referência máxima.

Convido todos vocês, então, a mergulhar 

no futuro com planejamento e com a consci-

ência plena de que podemos nos aperfeiçoar e 

melhorar sempre. Sem medo, sem receios in-

fundados e, sobretudo, ancorados na certeza e 

na nossa fé inabalável de que o nosso futuro 

repousa em nossas mãos.

Um grande abraço, boa leitura e que per-

maneçamos sempre juntos!
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

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

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

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

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto: 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

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

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Eduardo José Manuel Machado

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa
diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 
André dos Santos Teixeira

diretor finanCeiro: 
Manoel de Oliveira Martins

diretor finanC. adJ: 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

diretor SoCial: 
João Lucas Dias Gonçalves

diretor téCniCo: 
Antonio Valter de Almeida Ribeiro

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

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes
Valdeir Antonio de Jesus

diretoreS CulturaiS
Sérgio Bartolo Manso

Ricardo Jacob de Magalhães Correa

diretor nomeado
Eduardo José Manuel Machado

ConSelho fiSCal
Fernando Gonçalves Perregil

Fernando Pedro de Souza
Manuel Rodrigues Antunes Leal

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Pedro Paulo Sobrinho

Ronaldo Amaro Macarrão
Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos

ConSelho ConSultiVo membroS 

efetiVoS:

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo

Luiz Martins
Luis Evanildo Tenório Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 
SuPlenteS: 

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS:

André dos Santos Teixeira

Manuel do Oliveira Martins
Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

diretoria exeCutiVa:

diretor exeCutiVo

Paulo Roberto Oliveira Sciamarelli
teSoureiro

Carlos Gonçalves Teixeira
SeCretário

Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manuel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Julio Cesar Dinis

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antonio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre  Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

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

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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O SAMPAPÃO, em parceria com o Sindustrigo, o SENAI  e 

o SIPAN, criou o PROPAP – Programa de Apoio à Panifica-

ção. O projeto tem por objetivo requalificar cerca de 11.000 

profissionais que atuam no setor de panificação e garantir o 

nível de excelência da qualidade no preparo e padronização 

do pão francês, que é hoje o pão mais vendido no Brasil e, 

também, o carro-chefe das padarias.

A principal iniciativa do PROPAP – a promoção de um cur-

so gratuito para padeiros, para aperfeiçoamento de suas 

competências quanto à execução, controle do processo de 

fabricação e avaliação da qualidade do pão francês – foi 

anunciada na cerimônia de lançamento do programa, reali-

zada no dia 10 de abril, na Escola SENAI “Horácio Augusto da 

Silveira”, o SENAI Barra Funda, em São Paulo, com a partici-

pação de diversas personalidades ligadas ao setor.

“Um dos maiores problemas do pão francês, hoje, no Brasil, 

é a falta de padronização no processo de produção. Ou seja, 

painel de notícias

ProPaP inauGura nova fase 
na forMação Profissional 
do setor

não há uniformidade no produto ofertado ao consumidor. 

Saudamos a iniciativa do SAMPAPÃO e das demais entida-

des envolvidas nesse projeto, desejando que elas obtenham 

êxito”, afirmou Luiz Farias,chef executivo da Academia Bun-

ge, pouco antes de proferir a palestra sobre as característi-

cas ideais do pão francês, que abriu o evento.

“O consumidor está cada vez mais exigente, procurando 

produtos com maior valor agregado e maior conteúdo nu-

tricional. E atender a esses anseios da população, por meio 

não só da qualidade técnica dos produtos, como também 

por meio do aperfeiçoamento da qualidade técnica dos 

profissionais responsáveis pela sua fabricação, é o papel 

da indústria. Estamos felizes por fazer parte dessa iniciati-

va”, sinalizou, por sua vez, Chistian Mattar Saigh, presiden-

te do Sindustrigo.

Qualificar para crescer mais – O curso do PROPAP terá 

uma carga de 20 horas e já está sendo oferecido em todas 

as unidades do SENAI de São Paulo e da Escola IDPC, do 

SAMPAPÃO. Os pré-requisitos para participar dele são ter 

no mínimo 18 anos, ter concluído o nível Fundamental e ter 

concluído um curso de padeiro ou possuir experiência pro-

fissional na produção de pão. “O SENAI sempre atua como 

um parceiro da indústria e é uma honra fazer parte desse 

desafio de trazer mais qualidade ao pão francês, por meio 

do aperfeiçoamento da mão de obra. Esperamos qualificar 

12 mil profissionais no estado de São Paulo, e é muito impor-

tante que os associados do SAMPAPÃO participem dessa 

iniciativa, inscrevendo suas equipes de padeiros”, registrou 

Sílvia Helena Carabolante, diretora do SENAI Barra Funda.

Endossando as palavras de Sílvia, Antero José Pereira, pre-

sidente do SAMPAPÃO, enfatizou que a adesão do maior 

número de panificadores possível é condição fundamental 

para o sucesso do programa: “Conclamamos todos os do-

nos de padaria a aderirem ao PROPAP, pedindo a seus co-

laboradores que participem do curso, o que será bom para 

eles, bem como, é claro, para os negócios da padaria. Afi-

nal, manter sua equipe atualizada e qualificada é condição 

indispensável para crescer e produzir mais”, finalizou. Para 

fazer as inscrições, basta ligar para (11) 3279-7400 ou enviar 

um e-mail para secretaria105@sp.senai.br. 

Antero José Pereira : adesão dos panificadores é fundamental 
para o sucesso do projeto.

Antero José Pereira  com a Prof. Silvia, do SENAI Barra Funda 
(dir.), e participantes do encontro.

Setor respondeu em peso à convocação 
para o lançamento do PROPAP.
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No último dia 10 de abril, numa concorrida sessão, a Câ-

mara Municipal de Guarulhos aprovou por unanimidade o 

projeto de lei que proíbe a venda de cigarros em bares, res-

taurantes, lanchonetes e padarias do município. Pelo pro-

jeto original de autoria do vereador Lamé Smeili (PTdoB), a 

comercialização de produtos derivados do tabaco passaria 

a ser restrita unicamente a tabacarias e lojas especializa-

das nesse tipo de produto. 

Agora, o projeto de lei precisa passar ainda por uma segun-

da votação, para, na sequência, ser submetido à sanção do 

prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida (PT), que pode 

optar ou não por vetá-lo. E mesmo que o prefeito faça esse 

veto, os vereadores poderão derrubá-lo numa nova vota-

ção. Caso isso efetivamente aconteça, a Prefeitura poderá 

pedir uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, se ainda 

tiver o desejo de barrar a implantação das novas regras 

para reger o tema. 

A questão primordial para o setor de panificação é que, se 

aprovada e transformada em lei, a medida irá trazer gran-

des prejuízos aos panificadores da região. Por essa razão, 

Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, junto com 

alguns outros membros das Diretorias das entidades e 

com diversos representantes da panificação local, se reu-

niram com o prefeito Sebastião Almeida, no Hotel Bristol, 

em Guarulhos, no dia 28 de abril, com o objetivo de pedir o 

veto do projeto aprovado pela Câmara. O encontro foi in-

termediado pelo vereador Edmilson Americano (PHS).

Embora reconheça que a venda de cigarros não é lucrativa 

para os comerciantes, por causa dos altos impostos da ope-

ração, Antero José Pereira  afirmou na ocasião que a proibi-

ção retiraria dos estabelecimentos um importante fator de 

atração de clientes, uma vez que muitos deles entram neles 

com o propósito de comprar cigarros, mas acabam consu-

painel de notícias

PolêMica na lei que Proíbe venda de ciGarros eM Guarulhos

mindo outros tipos de produtos e serviços oferecidos nes-

ses locais. “Além dos prejuízos ao comércio, a proibição da 

venda de cigarros em bares e padarias provocaria um outro 

problema de sérias consequências: o aumento de venda do 

produto por ambulantes e camelôs, que passariam a inun-

dar o município com cigarros do Paraguai”, observou. 

Complementarmente, o presidente do SAMPAPÃO tam-

bém fez  menção em seu pronunciamento no encontro ao 

fato de que não existem muitas tabacarias em Guarulhos, 

o que certamente implicaria desserviço dos estabeleci-

mentos comerciais e problemas ao consumidor, que, en-

tretanto, poderiam ser resolvidos de uma forma não muito 

favorável para o comércio local: “Muitos guarulhenses que 

trabalham em São Paulo poderiam comprar o cigarro na 

cidade vizinha, sem problema algum”, ressaltou, acrescen-

tando, ainda, que já existem campanhas contra o tabagis-

mo em curso, e que o cigarro está à disposição apenas de 

quem quer consumir esse tipo de produto.

Ao término da reunião, o prefeito Sebastião Almeida afir-

mou que o SAMPAPÃO e os panificadores de Guarulhos lhe 

colocaram argumentos suficientes para ele se posicionar 

bem. “Ainda não sancionei nem vetei o projeto por enquan-

to, mas as informações que vocês me trouxeram – como 

as questões relacionadas à geração de empregos, à dimi-

nuição da atividade do comércio e à venda ilegal do cigar-

ro pelos camelôs que vão tomar conta das ruas da cidade, 

entre outros – já me dão base suficiente para analisar o as-

sunto com clareza e tomar minha decisão, pelo menos nes-

te primeiro momento, apontam para o caminho do veto. 

Mas, independentemente disso, é muito importante que 

os panificadores se mantenham atentos e mobilizados, e 

acompanhem de perto todos os passos do andamento do 

processo”, finalizou.

O presidente Antero José Pereira  com o prefeito Sebastião 
Almeida (em pé) e com o vereador Edmilson Americano, 
intermediador do encontro.

A plateia da reunião foi aconselhada pelo prefeito a manter-
se atenta e mobilizada durante o andamento do processo.
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nasce “o Pão”, o novo canal 
contato das entidades  
coM o setor
Em maio, em mais uma iniciativa para difundir assuntos de inte-
resse do setor de panificação – um dos mais ativos e represen-
tativos da economia brasileira –, o SAMPAPÃO lançou a primeira 
edição do Jornal “O PÃO”. Com tiragem inicial de 15.000 exempla-
res e periodicidade bimestral, a nova publicação destina-se tanto 
aos empresários, quanto aos funcionários das padarias e da in-
dústria de panificação, com o objetivo de trazer informações rápi-
das e precisas sobre as últimas novidades do segmento.
“Fizemos questão de fazer o lançamento do jornal no mês de 
maio, o ‘Mês do Trabalhador’ para homenagearmos todos os pro-
fissionais – patrões e empregados – que trabalham duro para 
produzir, todo o dia, o milagre do pão”, explica Antero José Pereira,  
presidente do SAMPAPÃO.
Conquistas no campo da legislação, benefícios, serviços, cursos 
para formação e aperfeiçoamento profissional, palestras, semi-
nários e feiras, novas tendências de mercado, receitas e formu-
lações, gestão de negócios, de atendimento e muito mais são os 
assuntos das reportagens e dicas que poderão ser encontradas 
no novo Jornal “O PÃO”. “E você também pode escrever para a 
gente, a fim de sugerir temas e assuntos que deseja ver nas pá-
ginas dessa nova publicação. Afinal de contas, ‘O PÃO’ é nosso!”, 
convida o presidente.

painel de notícias

Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, esteve pre-
sente à 65a Convenção da Associação Brasileira da Indústria 
da Panificação (Abip), promovida no Auditório da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), 
nos dias 8 e 9 de maio. Cerca de 500 empresários de padarias 
de todo o País participaram das palestras e mesas redondas 

na programação, que discutiu mudanças, desafios e oportu-
nidades para consolidar o crescimento do setor de panifica-
ção. Nesse sentido, diversos temas atuais foram colocados 
em tela no evento, tais como a importância da desoneração 
do pão, a diversificação da panificação para atrair um núme-
ro maior de consumidores e, ainda, o Programa Nacional de 
Melhoria da Qualidade do Pão Brasileiro. Destaque na progra-
mação foram, também, as palestras dos consultores Rogério 
Shimura, falando sobre “Tendências no setor de Panificação e 
Confeitaria no Brasil”, e Fred Alecrim, tendo como tema cen-
tral “A Pegada para o Futuro”. “Cada vez mais, o crescimento 
do setor de panificação exige mudanças na mentalidade e 
na postura dos empresários do setor, no que tange aos no-
vos rumos ditados pelo mercado e pelo consumidor. Por isso, 
precisamos estar atento a essas exigências, procurando pre-
enchê-las de maneira rápida e eficaz”, enfatiza o presidente 
do SAMPAPÃO. “E é por isso que a realização de encontros 
para discutir tais questões, como a 65a Convenção da Abip, 
são tão importantes”, finaliza.

Capa da primeira edição do novo Jornal “O 
PÃO”: informação rápida e diferenciada para 
panificadores e funcionários.
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Antero José Pereira (terceiro da esq. para a dir.), durante o 
encontro da Abip em Natal.
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Dando continuidade ao seu Ciclo de Palestras, o SAMPAPÃO, 

em parceria com a Fiesp e as Faculdades Integradas Rio Branco, 

promoveu no dia 29 de abril, a palestra “Marketing Digital”, com o 

professor das Faculdades Integradas Rio Branco e mestre na disci-

plina André Rosa de Oliveira. O objetivo do evento foi auxiliar o pa-

nificador a aproveitar ao máximo, essa nova ferramenta, que tem 

por base a internet, para atingir o novo consumidor, cada vez mais 

exigente e conectado. De acordo com o professor, a melhor manei-

ra de definir o Marketing Digital é fazendo algo útil para alguém na 

internet. “Aquilo só vai fazer parte do dia a dia da pessoa se for útil 

para ela”, argumenta.Partindo dessa proposta, antes de optar pela 

internet o empresário deve perguntar o que pretende fazer e para 

quem. Para tanto, é importante saber a diferença entre objetivo e 

meta. “Objetivo é o alvo, o fim, o propósito. É a descrição daquilo 

que se pretende. A meta é a baliza ou o sinal que marca um ponto. 

É a definição em termos quantitativos e com prazos. Objetivo é 

o desejo, a meta é o prazo para atingir esse desejo”, argumentou 

diante da interessada plateia.

Palestra sobre MarketinG 
diGital atrai Grande núMero 
de Panificadores

No dia 3 de julho, você e sua família vão curtir uma 

noite inesquecível participando do Jantar do Pani-

ficador 2014 do SAMPAPÃO. Reserve já essa data 

para reencontrar velhos e novos amigos no Clube 

Atlético Juventus e entrar no clima de uma festa 

que terá diversão, congraçamento e descontração 

seus pontos altos, aliás, como acontece todos os 

anos. Desta vez, o convidado especial para animar 

o encontro será o cantor português Roberto Leal, 

que, com sua alegria contagiante promete não dei-

xar ninguém sentado na cadeira durante o seu es-

petáculo de quase duas horas de duração. Poucos 

artistas no Brasil – e até arriscamos a dizer que no 

mundo –, podem se orgulhar de chegar a mais de 

40 anos de carreira, com uma vasta coleção de tro-

féus e vendagens de discos, mas ainda em pleno 

processo de criação e produção, lançando novas 

gravações a cada ano, fazendo  shows, televisão, e 

ainda com fôlego para investir em restaurantes, vi-

nhos, azeite. E antes do show de Roberto, você irá 

ver de perto e aplaudir os homenageados de 2014 

do Prêmio “Panificadores do Ano”, profissionais que 

orgulham e inspiram as ações da panificação paulis-

ta. E ao adquirir os convites, você também ganhará 

o direito de receber vários brindes e participar dos 

sorteios de prêmios oferecidos pelos patrocinado-

res do evento, que, nesta edição do jantar serão:  

Ambev, Anaconda, Bunge, Moinho Pacífico, Santa Cla-

ra, Ocrim, Polialimentos, Souza Cruz e Kibon/Unilever. 

Informações sobre onde adquirir os convites podem 

ser obtidas no SAMPAPÃO – Fone: (11) 3291-3700.

tudo Pronto Para o 
Jantar do Panificador 
2014 do saMPaPão

O show de Roberto Leal será o 
ponto alto do Jantar do Panificador, 
no dia 3 de julho, no Juventus.
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De acordo com o Andre Rosa, a melhor forma de definir o 
Marketing Digital é fazendo algo útil para alguém na internet.
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escola Móvel “estacionada 
no roldão osasco
Até o dia 27 de junho, a Escola Móvel do SAMPAPÃO estará ins-

talada temporariamente no estacionamento da Unidade Osasco 

do Atacadista Roldão, localizada à Av. dos Autonomistas, 7.059., 

na Vila Quitaúna. Ali, durante todo o mês, ela irá oferecer uma ex-

tensa variedade de cursos, entre os quais o de “Noções de Higie-

ne em Manipulação de Alimentos”, o de “Capacitação em Pães 

Funcionais”, o “Básico de Pizza” e o de “Treinamento para a Me-

lhoria de Qualidade do Pão Francês”. O Roldão Osasco está loca-

lizado num lugar de fácil acesso e muito bem servido pelo trans-

porte público, o que facilita a chegada dos alunos.

painel de notícias
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O prefeito Fernando Haddad assinou no 
dia 6 de maio o decreto que define as 
regras para a venda de comida nas ruas 
da cidade de São Paulo. O documento 
regulamenta a Lei 15.947/2013, sobre a 
comercialização de alimentos em áreas 
públicas, como os tipos de alimentos 
que podem ser vendidos, os locais, o 
horário, o procedimento para conseguir 
a autorização e as obrigações e proibi-
ções dos comerciantes. A venda de be-
bidas alcoólicas está proibida, salvo em 
eventos públicos ou privados com a au-
torização da subprefeitura. Na assinatu-
ra do decreto, o prefeito disse que a re-
gulamentação da lei de comida de rua foi feita depois de 
um intenso debate interno, entre governo e com uma sé-
rie de representantes das partes interessadas, sobretudo 
bares e restaurantes de um lado, e as pessoas que estão 
envolvidas no debate de comida de rua em São Paulo. 
Pela nova lei, pessoas jurídicas ou microempreendedores 

painel de notícias

caMPanha de coleta de 
livros nas Padarias é 
uM sucesso
O Comitê Feminino do SAMPAPÃO encerrou com êxi-
to sua Campanha de Doação de Livros 2014. Realizada 
sempre no início do ano, a ação conseguiu dobrar o nú-
mero de exemplares coletados em 2013. “A participa-
ção das padarias cresce a cada ano, o que é motivo de 
grande satisfação, pois demonstra o reconhecimento 
do nosso trabalho”, comenta Evane dos Santos, presi-
dente do Comitê. Os livros coletados serão doados para 
uma entidade beneficente que fará a distribuição aos 
menores carentes. Para participar da Campanha basta 
que a padaria entre em contato com o Comitê. “Não dá 
nenhum trabalho. O próprio SAMPAPÃO vai buscar os li-
vros nos estabelecimentos”, lembra Evane. E as “Damas 
da Panificação” já estudam novidades para a campanha 
do ano que vem. “Queremos aumentar o número de li-
vros coletados, bem como o número de entidades be-
neficiadas. Para tanto, precisamos da colaboração das 

panificadoras”, diz Edna Matico Souza, diretora do gru-
po. Para Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, 
a Campanha do Livro representa mais um bom traba-
lho do Comitê. “Elas conseguiram mais uma vitória. E o 
SAMPAPÃO, por meio de seu Comitê Feminino, está de 
parabéns”, fez questão de registrar.

decreto define reGras Para venda de coMida nas ruas 
de saMPa

individuais poderão vender alimentos 
perecíveis ou não, frescos, semi-prepa-
rados, industrializados ou prontos para 
o consumo. A comercialização poderá 
ser feita em furgões adaptados (tipo 
food trucks), em carrinhos ou tabuleiros 
ou em barracas desmontáveis nas ruas, 
praças e parques municipais, desde que 
obedecidos alguns limites. Por exem-
plo, o ponto de venda deve ficar a uma 
distância mínima de 5 metros de cruza-
mentos, faixas de pedestres, pontos de 
ônibus e de táxis, hidrantes e válvulas de 
incêndio, orelhões e cabines telefônicas 
ou tampas de bueiros. Também deverá 

obedecer a distância mínima de 20 metros de estações 
de metrô, de trem, escolas, rodoviárias, aeroportos, giná-
sios esportivos, estádios de futebol, monumentos e bens 
tombados. Onde já existe comércio de alimentos, como 
padarias, restaurantes e lanchonetes, a distância mínima 
para instalar o ponto de venda é de 25 metros.

Sucesso total da iniciativa: o presidente Antero com 
parte da competente Diretoria do Comitê Feminino.
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Onde já existe comércio de 
alimentos, a distância mínima 
para instalar o ponto de venda é 
de 25 metros.
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novidades

1  yes, nós teMos banana! A Emulzint sai na 
frente e lança um produto com o ingrediente nutritivo e 
saboroso mais comentado no momento: o ZEELANDIA 
BOLO DE BANANA. Nutritiva e saborosa, a banana é a 
fruta mais consumida no mundo, e um dos símbolos do 
Brasil. Comercializada em caixas com 10kg, a novidade 
permite a fabricação de bolos leves, saborosos e com 
pedacinhos da fruta. SAC: 0800 701 5800 ou
sac@emulzint.com.br. Site: www.emulzint.com.br.

2  brilho firMe e duradouro A nova geleia de 
brilho pronta para uso HARMONY COLD da Puratos 
tem performance ideal para cobertura de bolos, tortas, 
torteletas, pão doce, danish, massa folhada e bavarois. 
Aplicado a frio, o produto tem boa estabilidade no 
congelamento e descongelamento, não escorre e não 
migra para a base, mantendo o brilho por longo tempo. 
Vendida em baldes com 4,5kg, nas versões “Neutro”, 
“Chocolate” e “Caramelo”. SAC: 0800 771 7872.
Site: www.puratos.com.br.  

3  sachês Para o food service O Café Gourmet 
Santa Mônica amplia sua participação no mercado foo-
dservice com a oferta dos SACHêS SANTA MÔNICA, 
que vêm em duas opções de tamanho: monodose, com 
7,5g; e dose dupla, com 13g. Além de oferecer praticida-
de, o sachê facilita a padronização na extração da bebi-
da, sem desperdício de pó. Em caixas com 100 (dose du-
pla) e 150 (monodose) unidades. SAC: (11) 2236-2620.
Site: www.cafegourmetsantamonica.com.br. 

4  eM nova eMbalaGeM A Frooty Açaí lança a 
EMBALAGEM QUADRADA do seu tradicional pote com 
200g. Além de se destacar o produto dos de outras 
marcas, o novo contêiner apresenta mais praticidade 
no manuseio, tem uma cinta mais resistente e produção 
totalmente automatizada, o que faz com que os potes 
cheguem mais fi rmes às mãos dos consumidores. Nos 
sabores Natural, Morango e Banana. SAC: (11) 3093-7100.
Site: www.acaifrooty.com.br.

5  sabores diferenciados A linha de snaks Torcida 
da PepsiCo acaba de ganhar dois novos diferenciados 
sabores: PICANHA BRASILEIRA e LIMÃO. Os 
produtos já estão disponíveis para venda nas padarias 
em embalagens com 50g, 80g e 200g. “Eles foram 
desenvolvidos para diversifi car o portfólio da marca 
que oferece produtos inéditos e com a cara do Brasil”, 
destaca Juliana Monteiro, gerente de Marketing da 
PepsiCo Brasil. SAC: 0800 727 3048.
Site: www.pepsico.com.br.
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novidades

1  novos sabores de trident Trident, marca da 
Mondeléz International, acaba de lançar dois novos 
sabores: o refrescante HORTELÃ INTENSO e o frutado 
MELÃO-LIMÃO em ação inusitada. Em parceria exclusiva 
com o Twitter, as novas edições especiais de Trident 
terão em suas embalagens hashtags com frases do novo 
hit da banda mineira Skank, “Ela Me Deixou”, para que os 
consumidores possam interagir nas redes sociais. SAC: 
0800 704 1940. Site www.mondelezinternational.com/br.

2  café coM leite Zero O Grupo 3corações aumenta seu 
portfólio de produtos instantâneos com o lançamento da 
versão ZERO ADIçÃO DE AçÚCARES do seu já reconhecido 
Café com Leite. Com uma nova formulação, que rende 13 
porções em cada embalagem, o produto proporciona 50% 
da necessidade diária de cálcio a cada duas porções (duas 
xícaras com 20g cada uma) consumidas. A novidade vem em 
embalagem metálica com 265g. SAC: 0800 031 3033. Site: 
www.cafe3coracoes.com.br. 

3  alternativa Para a áGua O novo OFÉLIA é um 
“water enhancer”, categoria que vem crescendo muito 
na indústria de bebidas. O produto é um pó natural em 
embalagens stick com 2,5g, para diluir em 500ml de água 
gelada. Já vem adoçado com stévia e não tem sódio, 
açúcar, calorias, conservantes ou aromas artifi ciais. 
Em cinco versões: Uva Verde com Chá Branco, Frutas 
Vermelhas com Limão, Carambola com Gengibre, Guaraná 
com Laranja e Tangerina e Pêssego. SAC: 0800 063 3542. 
Site: www.ofelia.me. 

4  Perrier eM lata A francesa Perrier, marca premium 
de águas da Nestlé, traz ao Brasil um grande lançamento, a 
nova PERRIER SLIM CAN. A novidade une a praticidade do 
consumo on-the-go a um design jovem e sofi sticado, que 
oferece o sabor da água com gás natural da fonte e suas 
inconfundíveis borbulhas em lata com 250ml, compacta, 
mais fácil de transportar e armazenar. Detalhe: a lata preserva 
as bolhas da gaseifi cação, prolongando seu tempo de 
refrescância. SAC: 0800 979 1819. Site: www.nestle.com.br. 

5  creMosidade irresistível A Piracanjuba inova 
mais uma vez e apresenta ao mercado a bebida à base 
de iogurte grego, oferecendo ao consumidor ainda mais 
praticidade. Nos sabores Limão Siciliano, Maracujá, 
Morango com Romã e também na versão Original, o 
PIRACANJUBA GREGO é consistente, fonte de proteína, 
possui suco natural de fruta, além de ser fonte de fi bras. 
O produto vem em embalagens longa vida, com 200ml e 
tampa de rosca. SAC: 0800 722 1718.
Site: www.piracanjuba.com.br. 
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1  diabólica ousadia O vinho Casillero del Diablo, um 
dos rótulos da chilena Concha y Toro, estende seu portfólio 
e lança o DEVIL’S COLLECTION, um novo conceito de 
vinho, descomplicado, saboroso e envolto no mistério da 
lendária e famosa adega, distribuído pela VCT Brasil. O 
Devil’s chega nas versões Red e White, blends obtidos pela 
harmonização de uvas distintas, vindas da seleção dos 
vales de Casillero del Diablo, secretamente misturados 
por grandes enólogos. SAC: (11) 3132-9180. 
Site: www.conchaytoro.com. 

2  saudabilidade À Mesa A Nutrella, marca do Grupo 
Bimbo, apresenta seus novos pães: o PÃO SUPREME 
100%, feito com farinha 100% integral;  o SUPREME MAIS 
FIBRAS, rico em fibras, zero em gordura trans e não tem 
colesterol, o SUPREME FRUTAS E GRÃOS E CASTANHAS, 
produzido com uvas passas, maçã, castanhas-do-pará e 
de caju, girassol, linhaça dourada, aveia e canela em pó; e 
o PÃO CRANBERRY E IOGURTE, com apenas 33kcal por 
fatia. SAC: 0800 702 4626. Site: www.nutrella.com.br. 

3  tudo beM orGÂnico A FHOM lança sua LINHA 
ORGÂNICA DE TORRADAS FINAS – nas versões 
Canapé, Retangular e Redonda –, além de TORRADAS 
TRADICIONAIS e CROUTONS. Os produtos têm 
certificação pela Ecocert Brasil, válida em todo o mercado 
nacional, e, ainda, o selo “Aprovado SVB Vegano”, cujos 
produtos são auditados pela Sociedade Vegetariana 
Brasileira (SVB), ONG reconhecida internacionalmente com 
mais de dez anos de atuação. SAC: (11) 3568-3000. 
Site: www.fhom.com.br.

4  na versão requeiJão O novo REQUEIJÃO CREMO-
SO POLENGUINHO é o Polenguinho em versão espalhável 
e une o sabor único do produto com um atributo de alta 
cremosidade, para espalhar em pães e torradas, e ideal para 
o café da manhã e o lanche da tarde. Além de gostoso, é nu-
tritivo e fonte de cálcio, pois vem do leite e também contém 
vitaminas A, D e E. O lançamento vem numa embalagem 
com 150g e tampa quadrada, que lembra o Polenguinho. 
SAC: 0800 015 3888. Site: www.polenghi.com.br.

5  Para o Mercado Profissional O A BRF 
Foodservices lança dois novos produtos: FRANGO À 
PASSARINHO e BATATA WEDGES, ambos da marca 
Sadia. Em nova embalagem com 1kg, o frango tem carne 
suculenta e é o único do mercado que já vem temperado e 
pronto para o preparo. Já a batata tem corte que mantém 
uma parte da casca, é ideal para o preparo da “batata 
rústica”, como é conhecida nos cardápios, e garante 
crocância por fora e textura macia por dentro.  
SAC: 0800 770 8180. Site: www.sadiafoodservices.com.br.  
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novidades

 falha nossa! Na seção “NOVIDADES” da última edição da revista 
IP&C, divulgamos equivocadamente que o novo INDICADOR DE RITMO DE 
PRODUçÃO (foto), produzido pela Auscon era especialmente direcionado 
para as padarias, para cálculo do ritmo de produção de pães franceses na linha 
de fabricação. Na verdade, o equipamento tem indicação para indústrias de 
panifi cação, e se destina a fazer esse cálculo nas linhas de produção de pães 
industriais, tais como os de fôrma. Pedimos sinceras desculpas à Auscon e aos 
nossos leitores.

A
uscon

1  Prontos Para consuMir A Alispec acaba de lançar o 
FESTA Já, produto diferenciado, que contém três brigadeiros 
enrolados e passados no granulado. De fácil abertura, o 
produto já vem  pronto para consumir. O lançamento tem 
receita caseira com mais sabor de chocolate e uma textura 
cremosa. Sua embalagem é segura, prática e vem com um 
cartão na base com informações nutricionais sobre o produto. 
A marca Alispec é a primeira a oferecer um produto nesse 
formato. SAC: (11) 0800 774 1770. Site: www.alispec.com.br.

2  saúde coM sabor A marca NESFIT relança seu 
portfólio de BISCOITOS SALGADOS e apresenta produtos 
ainda mais crocantes e gostosos. A nova linha está 
disponível nos sabores Integral e Multicereais, além do 
lançamento Mix de Gergelim que contém gergelim preto 
e dourado. Os biscoitos contêm cereais integrais – grande 
diferencial da marca, e possuem baixo teor de gordura 
saturada. Ideal para quem procura uma alimentação 
balanceada, mas não abre mão do sabor. SAC: (11) 0800 770 
2457. Site: www.nestle.com.br. 

3  inteGrais e seM Glúten Os novos MINI COOKIES 
INTEGRAIS SEM GLÚTEN, da a linha GranPure da 
Dauper, trazem como diferencial os ingredientes utilizados 
em sua composição, entre eles o amaranto – um grão 
extremamente nutritivo que auxilia na redução de colesterol 
no sangue – além da quinua, o gergelim, o arroz, a linhaça, a 
soja e o girassol. Vêm em embalagem com 120g, nos sabores 
Baunilha com Gotas de Chocolate e Chocolate com Gotas de 
Chocolate. SAC: (11) 4330-5473. Site: www.dauper.com.br.

 
4  nutritivo até o karoço O KAROçO DE AçAÍ COM 

GUARANá, da Smart Açaí, ganha uma nova embalagem 
com 30g, a dose certa para o dia a dia. O produto é 
considerado um superalimento porque concentra, num só 
produto, importantes nutrientes essenciais para o equilíbrio 
nutricional como: a farinha de castanha-do-brasil, rica em 
selênio, a vitamina C da acerola liofi lizada, manteiga de 
cacau o guaraná em pó e o açaí liofi lizado. É adoçado com 
estévia, portanto, zero açúcar. SAC: (11) 4195-4662. Site: 
www.karocodeacai.com.br.
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t

Torcendo junTo!
Padarias paulistas entram no clima da Copa do Mundo com 
decoração, cardápios e eventos especiais.

Torcida ganha jogo? É claro que ganha! 

Sabendo disso, muitos donos e gerentes 

de padaria por todo o Brasil capricharam 

na decoração de suas casas para recep-

cionar seus clientes, brasileiros ou turis-

tas, durante os jogos da Copa do Mundo 

de Futebol. E São Paulo, mais uma vez se 

destacou nessa iniciativa, com um deta-

lhe especial, advindo de uma providen-

cial coincidência: o Mundial acontece 

no mesmo período das Festas Juninas.

Por isso, o visual da Estaiada Padaria 

& Confeitaria, da Av. Padre Antônio José 

dos Santos, 614, no Brooklin Paulista,  

está chamando a maior atenção no bair-

ro. Combinando bandeirinhas brasilei-

ras com balões de São João, a panifica-

dora, literalmente, se vestiu de verde e 

amarelo para entrar na festa.

O autor da ideia, que ganhou todo o 

Fotos: M
arcus Fred

iani

A Estaiada 
ganhou um 
“banho” verde 
e amarelo para 
entrar no clima.
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apoio da Direção da casa, é o geren-

te Giuliano Rios. “Senti que o nosso 

público está super motivado para 

a Copa. No café da manhã e no al-

moço, não se fala de outra coisa nos 

balcões e mesas da padaria. E todo 

mundo perguntando se a gente ia 

fazer alguma coisa especial para a 

Copa. Daí, usei minha experiência 

em decoração de padarias em outros 

estabelecimentos em que trabalhei, 

para criar a decoração da Estaiada”, 

afirma, sorridente, Giuliano.

E deu muito certo: com os adere-

ços devidamente instalados cerca de 

um mês antes do jogo inaugural da 

Copa, o movimento da casa, segun-

do o gerente, cresceu 25%, uma mé-

dia que aumenta nos dias dos jogos, 

quando o pessoal se reúne na pada-

ria para assistir os jogos nas TVs de 

LED disponibilizadas para essa fina-

lidade. E nos dias dos jogos do Brasil, 

os funcionários estão recepcionando 

os clientes à caráter. vestidos com a 

camisa da Seleção Brasileira e com 

bandanas verde e amarelas na cabe-

ça. “Além disso, criamos um cardápio 

especial para a Copa do Mundo, que 

inclui pães decorados, bolos e doces 

temáticos”, complementa Giuliano.

teM até bolão

Quem também entrou na torcida 

pelo Brasil na Copa do Mundo foi 

a Big Bread Padaria & Confeitaria, 

da Rua Agostinho Gomes, 1,880, no  

Ipiranga. Recentemente reinaugura-

da, após passar por uma ampla refor-

ma, a casa entrou no clima do Mun-

dial. E isso já é possível ver em sua 

fachada, que teve todos os seus vidros 

adesivados com as bandeiras dos 32 

países participantes da competição.

“Como o dono da padaria é por-

tuguês, criamos um adesivo maior, 

colocado no vidro da esquina da 

rua, juntando a bandeira do Brasil e 

a de Portugal, uma homenagem aos 

países que ele, naturalmente, mais 

ama”, conta Aleksander Braga, ge-

rente geral da Big Bread Ipiranga, e 

idealizador da conceito e da propos-

ta da decoração, que internamente, 

recebeu o simpático reforços de di-

versos adereços nas cores do Brasil, 

combinando os temas da Copa do 

Mundo e das Festas Juninas. 

Para os dias de jogos do Brasil, a 

padaria criou uma programação es-

pecial, por meio da promoção “Vamos 

torcer juntos!”. Trata-se de um pacote 

que os clientes podem reservar e pelo 

qual pagarão R$ 70, que dá direito a 

eles de assistir os jogos num telão 

e cinco TVs HD instalados na pada-

ria, com petiscos, queijos, saladas, 

“Senti que o nosso 

público está super 

motivado para a Copa. 

No café da manhã e no 

almoço, não se fala de 

outra coisa nos balcões 

e mesas da padaria.”

Giuliano, da Estaiada: os clientes pediram e, claro, a padaria atendeu.
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mini salgados, entre outras delícias, 

servidas à vontade, com bebidas (in-

cluindo cervejas e vinhos) cobradas à 

parte. “Nosso público aqui no bairro é 

muito familiar, e as pessoas estão vin-

do em grupos, com pais, mães, filhos, 

tios, avôs e avós, todos contagiados 

pela alegria e pela torcida pelo Brasil 

na Copa”, enfatiza Aleksander.

Complementarmente, a Big Bread 

também está realizando um bolão 

interno, com cobrança de R$ 10 por 

participante, que dá ao vencedor o di-

reito de ganhar uma camisa oficial da 

Seleção Brasileira. Não é o máximo! 

Para os dias de jogos do Brasil, a padaria criou uma programação especial, por meio 

da promoção “Vamos torcer juntos!”.

Depois de 
reformada, 
este é o 
primeiro 
grande 
evento da 
Big Bread.

Aleksander, da Big Bread: 
fachada adesivada com 

as 32 bandeiras.
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Homens  
assumem a sua vaidade
Brasil é segundo colocado no ranking mundial de cuidados 
com a beleza masculina, só fica atrás dos Estados Unidos.

Passada a febre dos metrossexuais – que inicia-

ram nos anos 2000 debates sobre os cuidados 

com a aparência masculina – o Brasil continua 

dando mostras de que preocupar-se com a apa-

rência é sim coisa de homem. Ocupando o se-

gundo lugar no ranking mundial de consumo 

de produtos de beleza masculinos, o País é uma 

potência, e fica atrás apenas dos Estados Uni-

dos, de onde importou o termo usado para se 

referir aos cuidados masculinos com a beleza: 

grooming. Derivado da palavra inglesa “groom”, 

o termo remete a rituais de cuidado do noivo. 

Sem os exageros adotados pelos metrosse-

xuais, os homens adeptos do grooming sabem 

que para causar uma boa impressão não basta 

estar bem vestido. Cuidados com a pele, cabelo 

S
tockFree

especial / DIA DOS PAIS

Mudança de 
perfil: passada 

a febre dos 
metrossexuais, 

os homens 
assumem, de 

forma mais 
serena, porém 
incisiva, o seu 

direito à vaidade.
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e corpo são fundamentais para se dar bem na vida pessoal 

e profi ssional. E isso, numa versão cada vez mais amplifi -

cada, porque a vaidade masculina deixou de se resumir a 

cortar o cabelo e fazer a barba: hoje eles procuram por de-

pilação, tratamentos dermatológicos, massagens relaxan-

tes e modeladores, limpeza de pele, podologia e até botox.

uM Mercado de r$ 4 bi

De olho nessa tendência e nesse aumento na procura de 

produtos e serviços por parte dos homens – o mercado 

de beleza masculina já movimenta cerca de R$ 4 bilhões 

anualmente no Brasil – não só os fabricantes de cosmé-

ticos apostam no lançamento de itens específi cos para a 

ala masculina, como também diversas clínicas de estética 

têm reservado um espaço especialmente para eles. A ideia 

é oferecer um atendimento personalizado para o público 

masculino, como o objetivo de deixá-los mais confortáveis 

na hora de receber um tratamento estético, por exemplo. 

Ainda mais porque muitos não se sentem à vontade em 

frequentar clínicas mais voltadas para as mulheres.

“Os tratamentos estéticos, como a limpeza de pele, são 

feitos com produtos específi cos para os homens. Também 

temos depiladoras e manicures especializadas em aten-

der o público masculino. Alguns clientes são fi eis e vem 

aqui há anos”, conta Zilda Gaensly, gerente da curitiba-

na Lady&Lord. Nos salões da rede há espaços reservados 

para os homens cuidarem do cabelo, pele, unhas, barba, 

depilação e até tratamentos relaxantes, como ofurô e 

massagem. “Os homens procuram mais por limpeza de 

pele e massagem. Muitos deles vêm junto com as esposas 

e acabam fazendo pé e mão. Quase todos se preocupam 

com os cuidados como uso de protetor solar e hidratação 

da pele, e pedem dicas sobre produtos específi cos para 

eles”, complementa Zilda.

E se você pensa que esse é, digamos, um mercado in-

cipiente, que está só no começo no Brasil, errou feio. De 

acordo com a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC 

Spas), os homens já representam cerca de 30% dos mo-

vimentos de salões, spas e centros de saúde e bem-estar 

em todo o País. “Esse é um mercado em crescimento e que 

está relacionado com a mudança de hábito do brasileiro na 

busca por mais qualidade de vida. As pessoas, inclusive os 

homens, buscam desacelerar de vez em quando”, explica 

Antônio Novaes, do Conselho de Deliberação da ABC Spas.

o aMbiente dos hoMens, enquanto consuMidores

PREFERêNCIA POR 
CANAIS DE COMPRA DE 

ITENS DE BELEZA

Farmácias Supermercados

HIGIENE PESSOAL

COSMÉTICOS

Pós barba: 
45% dizem 

usar;

Fragrâncias: 
91% dos 
homens 

dizem usar;

33% 
dos homens, 
entretanto, 

dizem não usar 
nada disso.

Cremes para o rosto: 59% dizem usar, com 
destaque para o hidratante: 36% usam, e para 
produtos multifunção, como, por exemplo, 
cremes para o rosto com protetor solar na 
fórmula, além de maquilagem e pós-barba: 

Loção corporal 
perfumada: 
32% dizem 

usar;

HIGIENE PESSOAL

Shampoo/
Pós-shampoo:

85% usam e apenas 

9% dizem não compram 
pessoalmente esses 

produtos; o canal mais 
importante para eles 
comprarem produtos 
para o cabelo são os 

supermercados: 

49%.

93% dos 
homens 

dizem que 
usam; 

e 35% dizem 
que outra 

pessoa compra 
o produto para 

eles.

Desodorantes: 

Sabonetes: 
99,7% dos homens 

dizem usar; 
e 44% dos homens 
compram o item em 

farmácias.

Fonte: Site CosméticaNews
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fiPan:  
sempre e cada vez melhor
Edição 2014 da feira acontecerá entre os dias 15 e 18 de julho, e 
apresentará novidades para panificação, confeitaria e food service.

Fipan 2014

Novidades e, sobretudo, altas doses de inova-

ção não vão faltar na FIPAN 2014 – Feira Inter-

nacional de Panificação, Confeitaria e Varejo 

Independente de Alimentos, que será realiza-

da entre os dias 15 e 18 de julho, das 13h00 às 

21h00 (no último dia, ela encerra o expediente 

mais cedo, às 19h00), no Expo Center Norte, 

em São Paulo, com patrocínio da Souza Cruz, 

participação especial da Bunge, da Dawn e 

do SEBRAE, e, ainda, o apoio da Abip, Aipesp,  

Sindustrigo, Fiesp e Fecomercio. 

A organização do evento é da Seven.

Promovida pelo SAMPAPÃO, a FIPAN é 

considerada a maior feira setorial da América  

Latina e a quinta maior do mundo. Mais do 

que isso, a feira é atualmente o mais impor-

tante canal de interação entre a indústria e 

os transformadores, fortalecendo a dinâmica 

do setor alimentício. Em sua 21ª edição, ela 

é um evento desenvolvido e planejado para 

atrair e gerar negócios para toda a cadeia que 

opera o foodservice. “Teremos lançamentos 

Recorde à vista: 
expectativa da 
feira é supera os 
60.000 visitantes. 
Faça já seu 
credenciamento 
antecipado no site 
www.fipan.com.br.

Fotos: R
ob

erto S
ilva
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de todos os tipos, feitos pelos cerca de 300 expositores e 

450 marcas da feira, distribuídos por uma área de 36.000 

metros quadrados. E, este ano, queremos ultrapassar os 

60.000 visitantes do ano passado e os R$ 800 milhões de 

negócios iniciados”, destaca Antero José Pereira, presi-

dente do SAMPAPÃO.

Além dessas novidades, a FIPAN 2014 contará, ainda, 

com uma extensa programação de eventos paralelos, en-

tre os quais o Encontro Nacional de Panificação, promo-

vido pelo SEBRAE, e o Campeonato de Baristas. Comple-

mentarmente, a fim de repetir e ampliar o sucesso de sua 

instalação na mostra do ano passado, volta à cena, em 

versão expandida, a Galeria de Tendências e Inovações, 

que vai reunir produtos e serviços de empresas em lança-

mento ou que passaram por uma repaginação completa, 

a fim de mais bem atender às demandas do mercado. Lo-

calizado no centro do pavilhão, numa área de 300 metros 

quadrados, o espaço permitirá que o público circule entre 

as novidades e tendências do setor, como maquinários, 

insumos e produtos prontos para facilitar a rotina de tra-

balho dos operadores.

Outra instalação que promete atrair muitos visitantes 

na FIPAN 2014 será o Espaço SENAC Show, especialmen-

te desenvolvido para receber durante os quatro dias do 

evento, um público de 3.000 profissionais para cursos e 

performances com foco em gastronomia, nutrição, aten-

dimento e gestão. Finalmente,  pelo quinto ano conse-

cutivo de uma produtiva parceria com a Fiesp, a feira 

promoverá também seu aguardado Ciclo de Palestras, 

abordando os mais variados temas ligados ao setor, com 

foco no desenvolvimento setorial, que acontecerão num 

auditório dotado com os mais variados recursos técnicos, 

dimensionado para acomodar 150 pessoas.

soluções Para o foodservice

Entre as novidades apresentadas na área de produtos, 

o Moinho Anaconda trará Mistura Pronta para Baguet-

te Anamix, que confere ao produto finalizado o sabor 

e a crocância das tradicionais baguettes francesas. Já a  

Lesaffre apresentará sua nova linha de Pré-misturas para 

Pão de Queijo/Pão de Batata e Super Mix, além dos novos 

produtos de sua linha de confeitaria: o Creme Confeiteiro 

e o SuperCake.

Na área de customização de farinhas, valerá muito 

a pena dar uma passado no estande dos Moinhos Vieira  

para conhecer o serviço de “Moinho Gourmet”,  que pro-

porcionará a moagem e obtenção de farinhas frescas de 

produtos tais como linhaça, amêndoas, castanhas, e no-

zes. Já quem quiser conferir uma linha de farinhas es-

peciais realmente diferenciada, tem que conhecer, no es-

tande da Food Itália, a farinha tipo “00”, do Molino Pasini, 

aprovada por chefs italianos por ser extremamente elás-

tica e ideal para produzir a verdadeira pizza napolitana.

Novidades também no estande da Vigor, que lançará 

Estritamente profissional: a FIPAN é o mais importante canal de interação entre a 
indústria e os transformadores, fortalecendo a dinâmica do setor alimentício.
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na feira a Margarina de Alta Performance Amélia, para a 

fabricação de folhados, croissants, cremes e bolos, criada 

por experts da indústria para as padarias. Outro lança-

mento nessa categoria será da nova Margarina Sina Cheff 

para Folhados, da Sina. Acondicionada em embalagens 

com 2kg, ela tem alto rendimento, é facílima  de manuse-

ar e tem sabor e aroma de manteiga. Pioneira na oferta de 

produtos diferenciados, a Adimix aproveitará a feira para 

lançar seu inovador Creme Confeiteiro Pronto para Uso, 

sem lactose e muito mais prático. Enquanto isso, buscan-

do sempre satisfazer as necessidades de seus consumido-

res, a AIT, por sua vez, mostrará aos visitantes uma nova 

e completa gama de massas madre.

visitas obriGatórias

Muitas novidades, também, nos estandes das empre-

sas especializadas em confeitaria, como será o caso da  

Festpan, que trará para o seu o novo GanacheChocofest, 

uma fina cobertura, lisa e brilhante, com cor e sabor de 

chocolate, que deixa qualquer sobremesa irresistível. 

Considerada a melhor fornecedora de ingredientes para 

a American Bakery – tendência marcante nas padarias 

atualmente –, a Dawn Alimentos, por sua vez, trará para 

o evento suas novas linhas de pré-misturas, coberturas e 

recheios para donuts, brownies, cakes, muffins e cookies. 

Outra que vai caprichar em sua participação na FIPAN 

2014 é a Vilma Alimentos, que trará para a feira novos 

produtos como a Mistura para Chantilly 400g, Mistura 

para Bolo Zero Açúcar 1kg e Mistura para Panetone 5kg. 

Com o mesmo alinhamento, a Rich’s marcará sua pre-

sença no evento por meio da realização de diversos lan-

çamentos, tais como tortas prontas congeladas, donuts, 

cookies e folhados congelados. 

Em sua primeira participação na FIPAN, a portugue-

sa Bifôfô desembarca na feira para apresentar alguns 

dos ícones de sua linha de pré-cozidos congelados, entre 

os quais seus irresistíveis bolinhos de bacalhau e riso-

les de carne. Na ocasião, vale a pena conferir também, 

no estande da VitaBread, a nova linha de pães leves da  

Fleischmann, que vêm com formulações exclusivas e 

sabores artesanais, nas apresentações Linhaça, Branco, 

Aveia, Centeio, Multigrãos e Integral.

E, claro, os visitantes da FIPAN também não podem 

deixar de dar um pulo no estande da Kibon, para conferir 

de perto os lançamentos do Mini Brigadeiro e do Sorvete 

de Pistache, entre muitas outras novidades criadas pela 

marca para alegrar o dia a dia dos clientes das padarias, 

confeitarias e minimercados.

Máquinas e equiPaMentos

“Na feira, tanto o panificador, quanto o proprietário do 

varejo independente de alimentos, descobrirão todos os 

meios econômicos possíveis para conseguir colocar os 

equipamentos das cozinhas de seus estabelecimentos 

dentro das exigências da NR12, o que os ajudará a ter 

mais produtos e serviços, bem como, naturalmente, a me-

lhorar a produtividade e a rentabilidade de suas casas”, 

registra Antero José Pereira, o presidente do SAMPAPÃO.

A seleção de novidades nessa área começa com a nova 

linha de máquinas automáticas para divisão e modela-

Fipan 2014
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gem da Prática, ideais para massas de baixa a elevada 

hidratação, garantindo praticidade operacional, padroni-

zação e produtividade. Destaque também na FIPAN será 

o novo divisor VDD807, da Vemag, desenvolvido para o 

fracionamento suave de massas, permitindo a produção 

de até 9.600 porções/h e reduzindo custos, uma vez que 

dispensa o uso de óleo para corte.

Laminação ágil e padronizada é o que promete, 

por sua vez, a nova laminadora automatizada que a  

Eco Equipamentos trará para a feira, uma máquina ide-

al para trabalhos repetitivos, com programas de até 36 

passos. Já para produção de folhados em geral, uma das 

grandes alternativas em exposição será o novo cilindro 

laminador Modelo CLM600S, desenvolvido para folhar e 

laminar os mais diversos tipos de massas leves, tais como 

croissants, esfihas, pizzas e pastéis de forno. Além desses 

itens, os visitantes da FIPAN também poderão conhecer 

na mostra o novo cilindro automático CLA, da Progresso, 

uma máquina sólida, confiável e duradoura, produzida 

com a mais tecnologia avançada, para oferecer qualida-

de, segurança e produtividade.

a Massa Perfeita

Presença assídua na FIPAN,  a Bralyx promete uma par-

ticipação marcante na mostra. Entre as novidades que 

poderão ser conferidas no estande da empresa estão a 

MiniFill, máquina que substitui a manga de confeiteiro, e 

a Drop Top, a única multifuncional do mercado que reúne 

pingadeira, dosadora e corta fio num mesmo equipamen-

to. Na feira, um dos grandes lançamentos da Incalfer será 

o Fatiador Automático de Frios e Queijos RODI 200, que 

corta 200 fatias por minuto: uma excelente opção para 

quem quer agilizar seus negócios. 

Já a LC Máquinas, a trará sua nova pesadora GW10, 

com painel touchscreen e tensão de 200 Volts, ideal para 

trabalhar com os mais variados tipos de produtos, pães 

congelados, salgadinhos e batatas chips. Atuando na 

mesma categoria de equipamentos, a Ramuza Balanças, 

por sua vez, apresentará com exclusividade aos visitan-

tes da FIPAN 2014 a Balança Computadora de LED Bran-

co: dotada com bateria de duração de até 60 horas, ela 

é ideal para operação em padarias, confeitarias, restau-

rantes e sorveterias.

inovação eM fornos

E quem vai à FIPAN especialmente em busca de novida-

des em fornos, com toda a certeza, não vai se decepcionar. 

Isso porque os fabricantes e importadores dessa categoria 

de equipamentos tão importante para o varejo indepen-

dente, vão caprichar na oferta de uma extensa variedade 

Fipan 2014

Demonstrações práticas: os expositores têm na FIPAN o terreno perfeito para lançar 
novos produtos, e os visitantes, uma excelente oportunidade para conhecê-los.
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de lançamentos, para as mais diferentes finalidades.

A Engefood traz com exclusividade para a mostra des-

te ano seus novos fornos Unox, com destaque para sua 

linha BakerTop para panificação e confeitaria, além de 

fornos de convecção, ideais para assar produtos conge-

lados. Apostando no fechamento de bons negócios, ou-

tra que tem presença garantida na feira é a Tomasi, que 

apresentará em seu estande seu novo Forno Turbo, para 

facilitar o trabalho nas padarias, supermercados, restau-

rantes e hotéis, graças à perfeita distribuição de calor e ao 

excelente isolamento térmico.

Economia de consumo será o mote da participação da 

Masterpro, que trará para a feira um novo forno montado 

em aço de alta resistência, revestido com vidro colorido, 

temperado e resistente ao choque e alta temperatura, 

com isolamento duplo de fibra de vidro. A fim de ofere-

cer ainda mais eficiência térmica nesse tipo de equipa-

mento, a Vectron, a seu turno, vai expor no evento seu 

novo sistema Bakewatch de controle de eficiência térmica 

em fornos de panificação, que garante total qualidade na 

produção de pães de forma, entre outros. E, com o objeti-

vo de ampliar o leque de opções para os pequenos opera-

dores, a Ramalhos do Brasil pretende repetir o sucesso de 

suas últimas participações na FIPAN introduzindo como 

um dos principais destaques de seu estande o novo forno  

Rotoram Dual. De fácil manuseio e indicado para pada-

rias e pastelaria, ele ocupa menos espaço, mantendo, en-

tretanto, a mesma e elevada a capacidade produtiva.

tecnoloGia do frio

Várias empresas de máquinas e equipamentos também 

apostam na FIPAN 2014 para lançar suas fichas na seara 

de uma das coqueluches do momento no setor de panifica-

ção: a tecnologia do frio. Antenada com as novas tendên-

cias para a panificação, a Decorfrio, por exemplo, trará para 

a feira seu novo túnel de congelamento helicoidal de pão, 

em três modelos, com capacidades de 600kg/h, 750kg/h e 

950kg/h. Já a Maxfreezer mostrará no evento suas soluções 

de ultra congelamento rápido, que aumentam a produção, 

mantêm as propriedades originais do produto, são de fá-

cil manuseio e, ainda, têm baixo consumo de energia. Na 

mesma linha, quem visitar o estande da Novaclimática 

poderá conhecer um ultra congelador de operação rápida 

construído totalmente em aço inox, que preserva todas as 

propriedades nutricionais dos alimentos. 

Juntando novas tecnologias em baixa temperatura e 

inovação em termos de expositores para panificação, a 

Maq Frio participará mais uma vez da FIPAN, trazendo 

novidades como a linha de vitrines All Vision Plane, cujos 

modelos, adaptáveis a qualquer área de estabelecimen-

Programação paralela: cursos e performances com foco em gastronomia, nutrição, 
atendimento e gestão também se destacarão na agenda da mostra em 2014.
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to, permitem ampla visualização dos produtos expostos. 

Com foco na funcionalidade, a Elvi, por sua vez, prome-

te destacar em sua participação a apresentação de ex-

positores para os mais diversos tipos de varejo indepen-

dente de alimentos – como é o caso de sua nova vitrine  

Quadrat, dona de um design arrojado e atual –, bem como 

sua linha de mobiliários em madeira para ambientes de 

preparação e venda de alimentos.

acessórios Para todos os usos

E quem visitar a FIPAN 2014, com toda a certeza, não vai 

querer sair de lá sem conhecer a últimas novidades em 

acessórios para panificação,confeitaria, cozinha e para 

todas as finalidades gastronômicas que estarão em expo-

sição na feira.

Nesse sentido, parada obrigatória no evento é o estan-

de da Cimapi, que, entre muitas, novidades, mostrará seus 

novos cestos para pães confeccionados em aço inoxidável 

340. Práticos e duráveis, são laváveis e perfeitamente ade-

quados às exigências da vigilância sanitária, eles estarão 

à  venda na FIPAN com preço especial de lançamento.

Também sempre antenada com as novidades do mer-

cado a Caparroz garante que vai inovar mais uma vez em 

sua participação na feira, por meio da apresentação de 

sua nova linha de assadeiras para cupcakes, em quatro 

tamanhos, para garantir total satisfação aos clientes. Já 

a italiana Novacart desembarca no Brasil especialmente 

para a FIPAN, trazendo na bagagem décadas de experi-

ência a serviço da confeitaria, traduzidas em suas dife-

renciadas fôrmas para panetone, bolo inglês, cupcakes, 

gallups e roscas.

Muitas – e boas – surpresas também poderão ser en-

contradas pelos visitantes da exposição no estande do 

Ponto do Padeiro, entre elas, o Tabuleiro em Polietileno 

para Congelar Pão de Queijo: basta despejar a massa, le-

var ao freezer e retirar os pães como se fossem cubos de 

gelo. E outra que promete surpreender o público da FIPAN 

2014 – em especial os cake-designers, que deverão com-

parecer em peso na feira – é a São José Polietileno, que 

trará para a feira seu novo suporte para bolo de andares 

tipo banquinho com hastes rosqueadas, um acessório su-

per indicado para facilitar a vida e enaltecer o trabalho 

desses profissionais. Confira tudo isso e muito mais, em 

julho, na FIPAN!

a fiPan 2014 eM Grandes 
núMeros

 Acessórios

 Alimentos

 Automação

 Arquitetura

 Bebidas

 Café

 Climatização

 Comunicação Visual

 Construção

confira os PrinciPais 
seGMentos Presentes  

À fiPan 2014
 Decoração

 Embalagens

 Insumos

 Máquinas e Equipamentos

 Matérias-primas

 Mobiliários

 Moinhos

 Refrigeração

 Serviços

Fipan 2014

300 
ExPOSITORES

NUMA áREA DE 

36.000  
METROS QUADRADOS, 

APRESENTANDO 
LANçAMENTOS, TENDêNCIAS 

E MUITAS NOVIDADES.

450 
MARCAS
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t

exemPlos 
a serem seguidos
SAMPAPÃO homenageia panificadores paulistas pela materialização de seus 
projetos de crescer sempre mais e contribuir para o desenvolvimento do setor.

Talento – que seja ele inato ou adquiri-

do ao longo de uma existência – é um 

dom divino. E nesse quesito, com toda 

a certeza, os panificadores paulistas fo-

ram bem aquinhoados. Sem dúvida al-

guma, a padaria paulista é, hoje, mode-

lo para o mundo. E isso, não só no dis-

curso, mas na prática dos avanços e da 

modernização do negócio que se vê nas 

ruas. Basta circular por qualquer bairro 

ou município da Grande São Paulo para 

se dar conta de tal realidade.

E, por trás de toda grande padaria, 

existe um grande panificador. Uma fi-

gura que, no comando de equipes cada 

vez maiores de colaboradores, enfren-

ta os desafios do dia a dia no varejo 

independente, buscando sempre me-

lhorar a qualidade do atendimento e 

aperfeiçoar a oferta de produtos e ser-

viços de sua casa, gerando prosperida-

de para muitos e, o que é mais impor-

tante, satisfação em altas doses para 

seus clientes.

Para homenagear o talento e a cria-

tividade desses empreendedores, há 

alguns anos o SAMPAPÃO criou o Prê-

mio “Panificadores do Ano”, por meio 

do qual celebra o sucesso do trabalho 

de um seleto grupo de empresários do 

setor, escolhidos para representar toda 

a categoria dos panificadores paulistas. 

Em sua luta constante pelo aumento 

de produtividade e de competitividade 

de suas casas, esses profissionais são 

exemplos de que atributos como dispo-

sição e humildade para aprender sem-

Reconhecimento: 
o Prêmio 
“Panificadores do 
Ano” é uma iniciativa 
do SAMPAPÃO 
para homenagear 
o talento e a 
criatividade dos 
panificadores 
paulistas.
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pre, somados à resiliência – aquela ca-

pacidade de encarar e vencer todos os 

reveses, por meio da rápida adaptação 

aos novos cenários e situações que lhes 

são propostas no dia a dia –, não só pos-

sibilitam crescimento financeiro, como 

também pessoal para eles e para todos 

aqueles que os rodeiam.

A partir de agora, convidamos vo-

cês a conhecer um pouco mais da 

história dos homenageados de 2014 

e Prêmio “Panificadores do Ano” do  

SAMPAPÃO, esperando que suas traje-

tórias inspirem ainda mais a evolução 

e os avanços do nosso setor. A entrega 

das homenagens será feita, com gran-

de destaque, durante o jantar do Dia 

do Panificador, em 3 de julho, no Clube 

Atlético Juventus.

coM farinha na veia

Fábio Roberto Mota, proprietário da 

Panificadora Braseiro, da Av. Mariana  

Ubaldina do Espírito Santo, 779, em 

Guarulhos, na Grande São Paulo, é o 

que, sem dúvida nenhuma, pode se 

chamar de um empresário com “fari-

nha na veia”. Neto de portugueses, diz 

ter na figura do pai, Carlos Roberto 

Mota –  falecido precocemente aos 40 

anos de idade –, seu maior exemplo, 

não só de profissional, como de vida. 

“Ele foi um excelente pai, como eu pro-

curo ser para minhas duas filhas, e, ain-

da, um profissional de quilate inigua-

lável, que me ensinou tudo que sei de 

panificação. Às vezes, quando enfrento 

um problema, ainda escuto a voz dele 

me tranquilizando e me aconselhando, 

com frases do tipo: ‘Olha, o cliente não 

pode esperar!’”, diz, com um sorriso que 

é um misto de orgulho e saudades.

O exemplo do pai ficou, mas, é claro, 

Fábio soube construir uma sólida car-

reira no ramo a partir de muito com-

prometimento e esforço pessoal tam-

bém. Aos 12 anos começou a ajudar o 

pai na padaria e, aos 14, foi brindado 

com o seu primeiro registro em car-

teira, como balconista da Panificadora 

Vispão, em Guarulhos, que, hoje, já não 

existe mais. Aos 18, entretanto, teve seu 

contrato rescindido; mas foi por um 

bom motivo: ele e seu irmão do meio, 

Leandro, tornaram-se sócios da pada-

ria, cada um com 25% do negócio. E 

Fábio tomou tanto gosto pelo negócio, 

que, ao longo de seus 38 anos de vida, e 

26 de padaria, já foi proprietário ou só-

cio de nada menos do que 19 delas, em 

cinco das quais ainda atua, exercendo o 

ofício de panificador com muito talento 

e tino comercial.

“Hoje, a informática e os modernos 

sistemas de monitoramento nos permi-

tem flexibilidade e uma certa liberda-

de para administrar vários estabeleci-

mentos com total eficiência, coisa que, 

Fábio, da Braseiro: sábios conselhos ouvido do pai nunca saem de sua mente.

Fo
to

s:
 C

lá
ud

io
 L

ira



43Jun/Jul 2014    IP&C 794



44 IP&C 794    Jun/Jul 2014

panificadores do ano

quando comecei na padaria, era algo 

impossível, porque era praticamente 

tudo na caneta, com meu pai no Caixa, 

eu, meu irmão e, às vezes, até minha 

mãe, atrás do balcão ou correndo de lá 

para cá para fazer as coisas acontece-

rem no dia a dia da casa. Mas, é claro, 

é muito importante estar presente fisi-

camente, e de forma regular, em todas 

também, porque, como meu pai tam-

bém dizia, ‘O dono não pode ficar muito 

tempo fora da padaria’”, afirma.

Honrado e muito feliz com a distin-

ção de ter sido escolhido como um dos 

“Panificadores do Ano” pelo SAMPAPÃO, 

revela, emocionado, que faz questão de 

dividir essa conquista com o pai, que 

lhe ensinou que o segredo do sucesso 

na vida, seja qual for a atividade que se 

abrace, é gostar daquilo que se faz e lu-

tar muito para atingir seus ideais.

o cliente Merece o Melhor

A ascensão de Adalberto Araújo Camelo,  

proprietário do Empório Belas Artes, lo-

calizado à Av. Vereador Jorge de Sousa,  

874, em Embu das Artes, representa 

uma história de dedicação integral à 

conquista de objetivos sempre e cada 

vez mais arrojados. Sua história na pa-

nificação teve início em 1992, quando 

começou a trabalhar na Padaria Santa 

Marcelina, da Rua Cardoso de Almeida, 

nas Perdizes, com o Sr. Amaral, respei-

tadíssimo empresário do ramo. Com 

trabalho duro e dedicação constante, 

Adalberto foi ganhando conhecimento 

e galgando posições no segmento, até 

se tornar sócio de sua primeira pada-

ria, a Romana, da Av. Giovanni Gronchi,  

onde atuou por três anos e obteve su-

cesso numa operação de revitalização 

da casa.

“Foi um trabalho muito gratificante, 

mas eu queria crescer mais no setor. E 

com a experiência que eu já havia ad-

quirido, ingressei num grupo de investi-

dores que administrava várias panifica-

doras. Cerca de cinco anos depois, a so-

ciedade se desfez, e eu fiquei com uma 

padaria, a primeira Belas Artes aqui 

de Embu”, conta Adalberto, que diz ter 

tomado um gosto muito especial pela 

região, que, à época, ainda não contava 

com toda a infra-estrutura proporcio-

nada pelo Rodoanel Mário Covas, que 

trouxe muitas empresas e desenvolvi-

mento para aquele município. 

E Adalberto gostou tanto da região, e 

se sentiu tão seguro com o crescimento 

desta, que, além da Belas Artes original, 

inaugurou mais quatro com a mesma 

grife por ali – a mais nova, uma luxuo-

sa casa, foi aberta no dia 9 de abril, no 

Jardim Santo Eduardo, em Embu das 

Artes. Mas ele, é claro, não vai parar 

por aí: duas novas lojas já estão sendo 

construídas – uma em Taboão da Serra,  

que também deverá ser inaugurada 

Adalberto, da Belas 
Artes: a satisfação 
do cliente é tudo no 
negócio de padaria.
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este ano, e outra em Jaú, que deve en-

trar em operação em fevereiro de 2015.

As novas casas deverão abrir suas 

portas integrando aperfeiçoamentos 

que, muito em breve, serão incorpora-

dos às outras padarias do Grupo Belas 

Artes, tais como bufê de comida japo-

nesa e sorvetes de fabricação própria. 

“Temos sempre que oferecer o que há 

de melhor aos clientes: a melhor qua-

lidade e variedade de produtos, bem 

como o melhor atendimento e servi-

ços, porque muitos deles até fazem da 

padaria o seu escritório, ou seja, en-

tram aqui para tomar café da manhã, 

ligam seus notebooks e trabalham 

aqui em nossas mesas até a tarde. E 

nós temos a obrigação de atendê-los 

bem, em tudo que precisarem”, finaliza 

Adalberto, não em antes fazer questão 

de registrar que ficou muito orgulhoso 

com a indicação de seu nome para a 

homenagem do Prêmio “Panificador do 

Ano” do SAMPAPÃO.

Mantendo a Mente aberta

Para Luiz Carlos Moreira, proprietário 

da Anália Franco Gastronomia, da Rua 

Emília Marengo, 283, no Tatuapé, a his-

tória de amor com a padaria teve início 

em 1979, quando deixou o comando de 

uma representação comercial que tinha, 

para se tornar sócio de seus cunhados 

em sua primeira casa, a Panificadora 

Joia do Mutinga, em Pirituba. De lá para 

cá, já são 35 anos à frente de várias de-

las, entre as quais a Palácio dos Pães, no 

ABC Paulista, a Marisol, no Ipiranga, e a 

icônica Cecap, de Guarulhos, localizada 

próximo ao Aeroporto de Cumbica, que 

comandou por longos 23 anos, até ven-

dê-la para o atual proprietário.

A chegada ao Anália Franco foi meio 

que natural entre todas essas “andan-

ças” pela Grande São Paulo, atrás de 

oportunidades diferenciadas para re-

alizar bons negócios. “Há seis anos, fi-

quei sabendo que o Sr. Narciso, antigo 

proprietário da casa – que até então se 

chamava Panificadora Nova Tatuapé –, 

estava interessado em vendê-la. Panifi-

cador e empresário experiente, eu já co-

nhecia o trabalho dele há muito tempo, 

e fiquei imediatamente interessado, até 

pelo fato de que o bairro já dava sinais 

mais do que consistentes de rápido de-

senvolvimento. E aí, não hesitei: fechei 

o negócio logo”, conta Luiz.

Segundo ele, junto com o desafio 

de manter a antiga  clientela da pada-

ria, outro se juntou de bate pronto: o 

de conquistar novos clientes, entre o 

enorme contingente de pessoas que 

chegavam por conta do boom imobi-

liário da região. Assim, pouco mais de 

um ano depois de sua aquisição, a pa-

nificadora passou por uma ampla re-

forma, que dobrou sua área de vendas 

e criou ambientes cleans e extrema-

Moreira, da Anália Franco: bom atendimento realizado por profissionais motivados.
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mente aconchegantes para recepcionar e 

atender o exigente público de classe mé-

dia alta do bairro, transformando-a num 

verdadeiro centro gastronômico. E foi – e 

continua sendo – um sucesso.

Mas, segundo Luiz, além da ambienta-

ção moderna e sofisticada, o segredo dessa 

fórmula exitosa – que atrai públicos dis-

tintos para a casa,como empresários, joga-

dores de futebol e famílias inteiras – está, 

ainda, no balanceamento de uma equação 

em que entram, em doses bem dimensio-

nadas, atributos como produtos feitos com 

matérias-primas de alta qualidade e um 

atendimento também de primeira, realiza-

do por profissionais motivados e muito bem 

treinados. “Nesse sentido, os cursos do IDPC 

e as palestras do SAMPAPÃO têm nos aju-

dado bastante, porque, ao mesmo tempo 

em que nos capacitam a nos superarmos 

sempre, abrem nossa mente para novas e 

empolgantes possibilidades”, conclui o sim-

pático homenageado com o Prêmio “Panifi-

cador do Ano 2014”.

hoMenaGeM À faMília

Ao sair aos dez anos de idade de sua cida-

de natal Porto Arouca, no norte de Portugal,  

juntamente com sua mãe e três irmãos, 

para vir encontrar o pai – que já havia emi-

grado para o Brasil um ano antes –, Manuel 

de Oliveira Martins, proprietário da Pães 

e Doces Angola, da Rua Toneleros, 561, na 

Lapa, jamais imaginaria que, ao cruzar o 

Atlântico, inauguraria uma longa e próspe-

ra trajetória como empresário da panifica-

ção em São Paulo, que já dura várias déca-

das. Bem, na verdade, talvez até ele tives-
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se algumas pistas disso, pois quando 

chegou por aqui, seu pai já trabalhava 

como forneiro na padaria de um tio – a 

Santa Branca, da Rua Siqueira Bueno, 

na Zona Leste da capital – e estava indo 

muito bem no ofício.

Tanto foi assim, que não demorou 

muito para o patriarca da família se tor-

nar sócio de duas padarias, a Vila Espe-

rança e a Gran Pará, e, posteriormente, 

da Vila Brasilândia e da Albion, esta já 

no bairro da Lapa. “Meu pai e, por tabe-

la, nós também, fomos adquirindo ex-

periência e tomando gosto pelo negócio. 

Foi quando, em 1961, ficamos sabendo 

que na esquina da Rua Toneleros com 

a Praça Sá Pinto, havia um ponto co-

mercial disponível para abrirmos uma 

padaria só nossa. Meu pai alugou o lu-

gar e começamos a trabalhar, a família 

toda, no novo empreendimento, que se 

chamava Panificadora Nossa Senhora  

da Lapa. E foi dando certo. Até que, 

em 1975, resolvemos nos mudar para 

o atual endereço, mas com um novo 

nome, Pães e Doces Angola, que foi um 

jeito de meu pai homenagear um irmão 

dele que havia falecido naquele país 

africano”, lembra Manuel, que hoje é 

dono não só do imóvel em que a Angola 

está instalada, como também do prédio 

onde o estabelecimento estava insta-

lado anteriormente, hoje ocupado por 

uma pizzaria.

Tendo o pão francês como carro- 

chefe até hoje – “Muita gente vem de 

longe para comprá-lo aqui”, orgulha-se 

– e nos doces, há 25 anos preparados 

pelo mesmo confeiteiro, Manuel acre-

dita, ainda, ao bom relacionamento 

com os clientes o sucesso de sua casa, 

o que lhe rende sempre boas dicas so-

bre como aperfeiçoá-la para agradá-los 

mais e mais. “A gente acaba conhecen-

do praticamente todos pelo nome, e 

damos a eles oportunidade de opinar 

sobre temas como o cardápio e os ser-

viços, a fim de que possamos atualizar 

e melhorar sempre o nosso atendimen-

to”, enfatiza.

E, segundo ele, uma das coisas que 

mais contribui para que esse atendi-

mento ganhe constantemente uma 

“Nota 10” é a proximidade com o  

SAMPAPÃO, que, por meio de seus  cur-

sos, palestras e outras atividades, o dei-

xam – assim como toda a sua equipe 

– sempre atualizado com as novas ten-

dências e modelos de gestão de negócio 

da panificação. “O Sindicato proporcio-

na aos seus associados a possibilidade 

de estes se profissionalizarem sempre e 

cada vez mais, o que é condição funda-

mental para se gerar crescimento”, elo-

gia Manuel, para quem receber o Prê-

mio “Panificador do Ano” é uma home-

nagem sincera à bela história de toda a 

sua família no Brasil.

Manuel, da 
Angola: apoio do 

SAMPAPÃO sempre 
contribuindo para o 

desenvolvimento.
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v

novas regras  
para rotulagem de alimentos 
já estão valendo
Objetivo é estimular a reformulação e desenvolvimento de produtos 
industrializados mais adequados do ponto de vista nutricional.

Você sabe exatamente o que é um alimento li-

ght? E o que significa um produto “rico em”? 

E com “alto teor de”? Ajudar o consumidor a 

entender essas e outras alegações, bem como 

auxiliar no consumo mais adequado às ne-

cessidades nutricionais, é o objetivo da RDC 

54/2012 da Anvisa. Desde 1º de janeiro de 2014, 

os rótulos de todos os alimentos produzidos no 

Brasil devem estar adequados à Resolução, que 

alterou a forma de uso de termos como light, 

baixo, rico, fonte, não contém, entre outros.

Os alimentos que trouxerem na rotulagem 
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de suas embalagens a alegação light precisam 

oferecer redução mínima de 25% do componente 

especificado, como, por exemplo, calorias, açúcar, 

sódio ou gordura em comparação aos produtos 

tradicionais. Em outras palavras, o termo só po-

derá ser empregado se o produto apresentar re-

dução nutricional em comparação com a versão 

convencional.

A norma estabelece, ainda, critérios para o 

uso das alegações de fonte e alto teor de proteí-

nas, que receberam a exigência de comprovação 

adicional de critério mínimo de qualidade. “Essa 

determinação tem por objetivo proteger o consu-

midor de informações e de práticas enganosas”, 

afirma Antônia Aquino, gerente de Produtos Es-

peciais da Anvisa.

adequação nutricional

A regulamentação também criou novas alegações 

nutricionais. Os alimentos considerados enrique-

cidos, por exemplo, para comunicar esse beneficio 

precisarão ter o dobro da mesma substância en-

contrada em um produto que use a denominação 

“Fonte de”. Essa regra se aplica a produtos que, em 

suas formulações, levam Ômega 3, 6 e 9, proteína, 

fibra alimentar e vitaminas e minerais. Já os produ-

tos que informam os termos “Sem Adição de Sal” 

podem ter, no máximo, 5mg por porção, enquanto 

que aqueles que alegam ser “Isentos de Gorduras 

Trans” podem ter, no máximo, 0,1g por porção. Os 

rótulos devem ainda trazer as informações nutri-

cionais de forma legível para o consumidor, com a 

mesma fonte da alegação nutricional e, pelo menos, 

metade do seu tamanho, numa cor contrastante.

De acordo com Antônia, essas alegações fo-

ram estabelecidas com o intuito de estimular a 

reformulação e desenvolvimento de produtos in-

dustrializados mais adequados do ponto de vista 

nutricional. A RDC exige, também, o uso de escla-

recimentos e advertências relacionados ao uso de 

uma alegação nutricional de forma visível e legí-

vel nas embalagens, com o mesmo tipo de letra da 

alegação nutricional. Devem ter cor contrastante 

com o fundo e, pelo menos, metade do tamanho 

da alegação nutricional.

Ainda segundo a gerente de Produtos Especiais 

da Anvisa, a nova regulamentação adequou as 

normas brasileiras às regras do Mercosul. “A me-

dida incorpora à legislação nacional a norma de 

Informação Nutricional Complementar acordada 

no âmbito do Mercosul, o que deve facilitar a cir-

culação dos alimentos entre os países integrantes 

do bloco”, revela.

Para frente e Para o alto

Os alimentos diet e light fazem parte do universo 

Alimentos 
como os pães 

diet e light 
vêm ganhando 

cada vez 
mais espaço 
na mesa do 
consumidor.

S
tockFree
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padaria industrial

dos adeptos da vida saudável e das pessoas portadoras de 

necessidades especiais de alimentação, e vêm ganhando 

cada vez mais espaço na mesa do consumidor. A procura 

por eles tem se tornado cada vez mais frequente, abran-

gendo não somente diabéticos, obesos e hipertensos, mas 

também um grande contingente de pessoas interessadas 

em manter a saúde e a beleza. 

De olho nessa perspectiva, seguindo o exemplo das 

grandes redes de supermercados, muitas padarias já in-

vestem nesse segmento com produtos específicos desti-

nados aos clientes que inserem esses alimentos em sua 

dieta, buscando melhorar sua qualidade de vida ao redu-

zir os riscos à saúde. 

E essa tendência se reflete nos números deste merca-

do. Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria 

de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD), o 

mercado de alimentos light e diet movimentou mais de 

R$ 20 bilhões em 2013, perpetuando, com esse resultado, 

uma série de evoluções de dois dígitos que tais segmentos 

vêm registrando ao longo dos últimos anos. A informação 

é corroborada pelo Instituto Brasileiro de Educação para o 

Consumo de Alimentos e Congêneres (IBCA), para quem o 

comércio de alimentos diet e light cresceu mais de 1.000% 

no Brasil ao longo dos últimos 15 anos.

Pesquisa dá dicas iMPortantes

Com foco nesse crescimento, ABIAD e IBCA realizaram 

uma pesquisa conjunta na Grande São Paulo, com o in-

tuito de compreender a atitude, o comportamento e os 

conceitos ou equívocos dos consumidores em relação aos 

produtos diet e light. O estudo também cruzou dados de 

outras pesquisas realizadas em âmbito nacional, tendo 

como fontes o Ibope e o Latin Panel. 

O resultado dele revelou alguns dados bastante inte-

ressantes, que podem ajudar os panificadores a mais bem 

aproveitar as oportunidades desse mercado. Confira nos 

quadros da página seguinte as conclusões mais impor-

tantes desse estudo.
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dicas Para o Panificador
 Informe e oriente o consumidor, adequan-

do a rotulagem.

 Sinalizar os produtos nas gôndolas, prate-

leiras e demais espaços de sua padaria.

 Gôndolas, prateleiras e espaços diferen-

ciados para os produtos diet e light repre-

sentam mais vendas.

 Desenvolva sempre novos produtos, com 

sabor e textura cada vez mais agradáveis.

 Fique atento à procedência e qualidade 

das matérias-primas, bem como à qua-

lidade e ao treinamento da mão de obra 

que irá fabricá-los. Afinal, os produtos light 

e, principalmente, os diet serão consumi-

dos por pessoas que têm necessidades 

especiais, tais como diabéticos e hiperten-

sos. Portanto, atenção quadruplicada.

consuMouM nicho eM exPansão

dos consumidores estão dispostos 
pagar mais por comida mais 
saudável e procuram comprar 
alimentos mais naturais.

dos domicílios consomem algum tipo de produto 
diet ou light.

das pessoas da classe A consomem 
produtos diet e light; 45,6% da classe B; 
34,4% da classe C; 18,9% da classe D.

precisam por motivos de saúde; 
25,1% porque querem mais 
alternativas; 23,3% porque estão 
querendo emagrecer.

afirmam que os produtos diet e 
light podem ser consumidos por 
toda a família; 37% acham que não.

dos entrevistados das classes A, B e C 
perceberam o aumento da oferta de 
produtos diet e light em supermercados 
e outros estabelecimentos, tais como 
as padarias.

35% 

60% 

62% 

58% 

89% 

39,5% 

20%  
das donas de casa brasileiras estão 

preocupadas com a saúde da família. 
Cada vez mais categorias estão lançando 
extensão de linha diet e light como forma 

de agregar valor e se renovar.

82%  
dos entrevistados das classes A, B e C 
e 75% dos entrevistados da classe D 

acham importante o aumento na oferta de 
produtos diet e light.

86%  
compram os produtos em supermercados. 

Ou seja, a padaria tem que melhorar 
bastante suas margens nesse quesito.

30%  
deixam de comprar um produto diet ou 

light por causa do preço.

73%  
dos consumidores se concentram na região 

Sudeste.

Os cinco produtos mais 
consumidos são: adoçantes, sucos/

refrigerantes, pães, sobremesas 
lácteas e biscoitos.

S
hutterstock

diet
x

liGht

você sabe o que é “diet”  e o que 
é “liGht”?
Alimentos “Diet” são aqueles que têm formulação especial 

para atender a pessoas que tenham disfunção ou distúrbio 

físico ou metabólico, como diabéticos ou hipertensos, sem a 

necessidade de que o produto seja menos calórico. Eles de-

vem ter total ausência de um determinado ingrediente (açú-

car, sódio, glúten etc.), substituído por outro. São, portanto, 

produtos indicados para dietas por razões de saúde.

Já os alimentos “Light” são aqueles que devem ter, no mínimo, 

25% menos de algum componente calórico – como açúcar, 

gordura, sal, entre outros –, tendo como referência o produto 

do mesmo tipo, e não tem fim especifico como os produtos 

diet. Exemplos: pão de fôrma light, geralmente elaborado 

sem adição de açúcar e sem adição de gordura, ou com re-

dução desta; e iogurte light, geralmente elaborado com leite 

desnatado e sem açúcar, mas eventualmente acrescido de 

mel ou adoçante artificial.



53Jun/Jul 2014    IP&C 794

o

livro Padaria Brasil é um dos três  
melHores do mundo
Publicação concorreu na categoria “Bread Book” do Gourmand 
Awards 2014, o Oscar da literatura gastronômica mundial.

O livro Padaria Brasil, do chef Luiz Farias, 

da Academia Bunge, produzido com o apoio 

do Projeto Brasil Foodservice da ABIEPAN e 

da Apex-Brasil, foi eleito um dos três me-

lhores do planeta na categoria “Bread Book” 

(panificação), durante a etapa final do 

Gourmand Awards 2014, o Oscar da litera-

tura gastronômica mundial. Os resultados 

da premiação foram revelados em Pequim, 

máquinas & equipamentos

Vencedor: o livro do chef 
Luiz Farias ganhou o direito 
de ostentar em sua capa o 
exclusivo selo “Best in the 
World” do Gourmand Awards.

A
b

iE
PA

N

na China, no último dia da Beijing Cook-

book Fair, realizada entre 19 e 21 de maio. 

A publicação trilíngue distingue receitas, 

histórias, conceitos, matérias-primas e pro-

fissionais da panificação no Brasil. Com a 

conquista do prêmio, a obra ganhou o direi-

to de ostentar em sua capa o exclusivo selo 

“Best in the World” (“Melhor do Mundo”), 

conferido pelo Gourmand Awards.
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“Não basta ser pai. Tem que participar”, já dizia um antigo comercial de televisão. E 
é verdade: não basta garantir a subsistência dos filhos – para um pai, é preciso estar 
presente em todos os momentos da vida dos filhos. Uma boa oportunidade para isso 
pode ser em volta da mesa, no próximo Dia dos Pais, saboreando estas deliciosas 
receitas sugeridas para você oferecer em sua padaria. Confira e boas vendas!

um reconhecimento  
(e um carinho) para quem merece

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

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 225kcal = 945kJ 11%
Carboidratos 20g 7%
Proteínas 15,3g 20%
Gorduras Totais 9,5g 17%
Gorduras Saturadas 3,6g 16%

Gorduras Trans VD não 
estabelecido

 Menor ou igual a 0,2g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 2,5g 10%
Sódio 471mg 20%

ReNdImeNto: 40 uNIDADES 
COM 45G CADA.

franGo creMoso 
eMPanado

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Caldo de Frango 100 1.000
Peito de Frango em Cubos 50 500
Farinha de Trigo 50 500
Creme de Leite  40 400
Manteiga 10 100
Leite em Pó 10 100
Farinha de Rosca para 
Empanar - q.b.

PRocesso de FabRIcação:  
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Cozinhar os cubos de frango no caldo. 
3. Ferver o caldo com a manteiga, adicionar 
a farinha e o leite em pó e cozinhar. 

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

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

4. Retirar do fogo e acrescentar o creme de leite.
5. Envolver o cubo de frango na massa ainda morna e empanar. 
6. Fritar e servir em seguida acompanhando o molho rosé. 

gourmet / IDPC
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PRocesso de FabRIcação: 
mouse de chocolate
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar em um recipiente os ovos, as gemas e o açúcar.
3. Bater em batedeira até dobrar de volume.
4. Acrescentar o chantilly e bater até dobrar de volume. 
5. Derreter o chocolate em banho- maria e incorporar à 
massa. Reservar. 

PRocesso de FabRIcação: 
mouse de café
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar em um recipiente os ovos, as gemas e o açúcar.
3. Bater em batedeira até dobrar de volume.

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 264kcal = 1.109kJ 13%
Carboidratos 33,4 g 11%
Proteínas 6g 8%
Gorduras Totais 12,3g 22%
Gorduras Saturadas 6.5g 30%

Gorduras Trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 91,4mg 4%

ReNdImeNto: 6 uNIDADES 
COM 930G CADA.

torta Gelada 
de chocolate e 
café

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

mousse de chocolate meIo amaRgo

Chocolate Meio Amargo 100 500
Chantilly de Chocolate 100 500
Ovos 70 350
Gemas 42 210
Açúcar 13 65
Essência de Baunilha - q.b.

mousse de caFé

Chantilly 100 500
Ovos 60 300
Chocolate Branco 40 200
Gemas 36 180
Açúcar 13 65
Café solúvel 10 50
Gelatina incolor 2 10

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

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

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

gourmet

glaçagem

Chocolate ao Leite 100 300
Chocolate Branco 
Fracionado 100 300

Leite Integral 50 150
Glucose 33 100
Gelatina Incolor 5 15

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Pão-de-ló

Farinha de Trigo 100 1.100
Ovos  100 1.100
Açúcar 90 1.000
Água 40 450
Chocolate ao Leite 9 100
Emulsificante 8 90
Fermento Químico 2,3 25

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

4. Adicionar o chantilly e bater até dobrar de volume 
novamente. Reservar. 
5. Hidratar a gelatina e juntar ao café solúvel. Reservar.
6. Derreter o chocolate em banho-maria e misturar na 
massa aos poucos. 
7. Juntar a gelatina e misturar.

PRocesso de FabRIcação: 
glaçagem
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma panela, juntar o leite à glucose e à 
gelatina até ferver. Reservar
3. Acrescentar os chocolates derretidos e misturar bem.

PRocesso de FabRIcação: 
Pão-de-ló
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater em batedeira até dobrar de volume. 
3. Assar em aro 23, em forno a 180ºC, por 
aproximadamente 35 minutos. 

moNtagem da toRta:
1. Em um bowl ou um recipiente redondo, colocar 
a mousse de chocolate e espalhar entre as bordas.
2. Preencher com a mousse de café e finalizar a 
base com o pão-de-ló.
3. Colocar para gelar por aproximadamente 1 hora. 
4. Desenformar e adicionar a glaçagem.



56 IP&C 794    Jun/Jul 2014

gourmet

PRocesso de FabRIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as farinhas por 1 minuto na velocidade 1.
3. Adicionar o fermento e a água aos poucos e bater por 
aproximadamente 5 minutos na velocidade 1.
4. Bolear e deixar a massa descansar, coberta com 
plástico por 1 hora. 

PRocesso de FabRIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a esponja na masseira e juntar todos os 
ingredientes secos e o fermento natural.
3. Bater de 8 a 12 minutos na velocidade 1 até o ponto 
de véu.
4. Deixar descansar em mesa por 30 minutos, coberta 
com plástico. 
5. Dividir a massa em pedaços com 350g e bolear.

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

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 106kcal = 445kJ 5%
Carboidratos 18,3g 6%
Proteínas 3,4g 5%
Gorduras Totais 2,2g 4%
Gorduras Saturadas 0,8g 4%
Gorduras Trans Menor 
ou igual a 0,2g

VD não estabelecido

Fibra Alimentar 1,4g 6%
Sódio 258mg 11%

ReNdImeNto: 8 uNIDADES COM 
350G CADA.

Pão inteGral de 
ricota e Pesto 
de ManJericão

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

esPoNja

Farinha de Trigo 100 400
Farinha de Trigo Integral 47 187
Fermento Biológico Fresco  7,5 30
Água 88 352

ReFoRço

Farinha de Trigo 100 600
Fermento Natural 87,5 525
Farinha de Centeio 10 62
Farelo de Trigo 10 62
Açúcar Mascavo 6 35
Glucose   5 30
Sal   5 30
Água 66 400

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

RecheIo

Ricota Fresca 100 400
Azeite 10 40
Gérmem de Trigo Hidratado 5 20
Sal 2 8

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

molho Pesto

Azeite 100 40
Queijo Parmesão Ralado 70 28
Manjericão Fresco 30 12
Alho 10 4
Sal 5 2

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

6. Deixar descansar a massa coberta com plástico por 15 a 20 
minutos. 
7. Abrir e rechear os pães com a ricota temperada
8. Deixar em estufa a 34ºC com vapor.
9. Pincelar com ovos, colocar em forno lastro a 210ºC, com vapor 
por aproximadamente 30 minutos. 
10. Para o recheio, misturar a ricota com os demais ingredientes.
11. Para o molho pesto, processar todos os ingredientes e juntar 
com a ricota temperada para rechear os pães.

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

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

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

PRocesso de FabRIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater o açúcar e a manteiga até dobrar de volume.
3. Adicionar os ovos aos poucos.
4. Adicionar os ingredientes secos e, por último, a cerveja 
escura e o óleo.
5. Levar ao forno a 180ºC, por aproximadamente 35 minutos.

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

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 182kcal = 764kJ 9%
Carboidratos 19,3g 6%
Proteínas 2,8g 4%
Gorduras Totais 10,8g 20%
Gorduras Saturadas 4,3g 20%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,8g 3%
Sódio 99mg 4%

ReNdImeNto: 1 uNIDADE COM 
APROxIMADAMENTE 1.700G

bolo de 
cerveJa escura

Farinha de Trigo 100 500
Açúcar Demerara Escuro 340
Ovos 300
Manteiga 300
Cerveja Escura 200
Nozes 160
Casca e Raspas de Limão 100
Casca e Raspas de Laranja 100
Óleo 80
Fermento Químico 24
Gengibre Ralado 20

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g)

Produção das receitas do idPc – Equipe Técnica do 
IDPC: Celina Nakashima – Coordenadora Técnica; Monise Baa-
monde – Nutricionista; Ricardo Aranda, José de Oliveira e Rui Cruz 
– Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.
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a

saudaBilidade  
e bem-estar: como 
aplicar isso às padarias
Confira algumas dicas de alimentos saudáveis que você pode 
oferecer na sua panificadora.

nutrição

Atualmente, a população mundial está pas-

sando por mudanças como aumento da ex-

pectativa de vida – população idosa vivendo 

mais tempo com saúde –, aumento do poder 

de compra, maior acesso às informações por 

meio da internet e reestruturação das famí-

lias. Essas mudanças nos mostram que o mer-

cado necessita se adequar para atender a esse 

Saúde líquida: 
os sucos 
termogênicos 
ajudam a 
acelerar o 
metabolismo.

Por Celina Nakashima e Monise Baamonde*

S
tockFree
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público cada vez mais exigente e informado. Assim, como 

uma padaria poderia aplicar o conceito de saudabilidade 

e bem- estar no seu dia a dia?

Uma das formas seria produzir e comercializar alimen-

tos funcionais. Segundo a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), um alimento funcional é definido 

como “alimento ou ingrediente que, além das funções nu-

tricionais básicas, quando consumido, como parte da dieta 

habitual, produz efeitos benéficos à saúde”. Exemplos e su-

gestões de produtos de panificação e confeitaria com apelo 

funcional são os pães integrais com linhaça e castanhas, 

bolo de chá verde, bolo de maçã com canela e aveia, bolo 

de chocolate com castanha-do-pará, salgados com massa 

integral recheados com queijo e pesto de manjericão etc.

better-for-you

Outra forma a fim de aplicar o conceito de saudabilidade 

e bem-estar é a produção e comercialização de sucos e 

refrescos, tais como o suco antioxidante feito com erva 

doce, beterraba e maçã. Outros sucos com ação benéfica 

ao organismo são os chamados sucos termogênicos, que 

ajudam a acelerar o metabolismo como, por exemplo, 

aquele feito com couve, gengibre, maçã, abacaxi e canela.

Dentro do conceito de saudabilidade e bem-estar há, 

ainda, o conceito “Better-for-you”, que são os alimentos 

com teores reduzidos em sódio, açúcar e gorduras. A re-

dução para 289mg sódio por porção nos pães franceses 

nos mostra essa preocupação com a saúde.

Assim, as dicas acima podem ser aplicadas às pada-

rias, a fim de oferecer alternativas mais saudáveis aos 

consumidores e uma forma de diversificar o leque de pro-

dutos das casas.

nutrição

referências:
Brasil FoodTrends–www.brasilfoodtrends.com.br / Revista Feed e Food –  
www.feedfood.com.br.

*celina nakashiMa e Monise baaMonde são, respectivamente, en-
genheira de alimentos/coordenadora técnica e nutricionista do IDPC.
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e

Hora de 
colaBorar
Ações que ajudam a evitar crises futuras demandam tempo e investimento, 
não apenas do governo, mas da sociedade como um todo.

fique de olho

Escassez de chuva. Esse é o principal motivo 

alegado pela Sabesp para explicar o baixo nível 

dos reservatórios do Sistema Cantareira, que 

abastece 8,1 milhões de habitantes das zonas 

norte, central, parte da leste e oeste da capital, 

além dos municípios de Franco da Rocha, Fran-

cisco Morato, Caieiras, Osasco, Carapicuíba  

e São Caetano do Sul, e parte de Guarulhos,  

Barueri, Taboão da Serra e Santo André. Fon-

tes da empresa explicam que o ano de 2013 

registrou apenas 1.090 milímetros de chuva 

nas quatro represas do sistema, algo bastante 

preocupante ante a média histórica anual é de 

1.566 milímetros. “Além disso, este verão foi o 

mais seco dos últimos 84 anos”, justificam os 

mesmos porta-vozes oficiais da Sabesp.

Segundo a companhia de abastecimento 

de água, muitos investimentos têm sido feitos 

para garantir o abastecimento na Região Me-

tropolitana de São Paulo: foram R$ 9,3 bilhões 

de 1995 a 2013, que permitiram elevar a inte-

gração do sistema de abastecimento e o volu-

me de água disponível. Nesse período, a ca-

pacidade de produção subiu de 57,6 para 73,2 

metros cúbicos por segundo. 

Além disso, a Sabesp diz estar tomando 

outras providências, como a assinatura do 

contrato da PPP (Parceria Público-Privada) do 

Sistema Produtor de Água São Lourenço, que 

promete ampliar a capacidade de produção de 

água tratada para a Região Metropolitana de 

São Paulo em 4.700 litros por segundo, benefi-

ciando diretamente 1,5 milhão de moradores 

de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, 

Santana de Parnaíba e Vargem Grande Paulista. O 

investimento previsto é de R$ 2,21 bilhões.

Mas medidas como essa, infelizmente, não tem 

diminuído as críticas que a Sabesp vem receben-

do em razão do problema, que é, efetivamente, 

alarmante: “A razão desta situação em que São 

Paulo se encontra é a falta de planejamento”, afir-

mou Ivanildo Hespanhol, diretor do Centro Inter-

nacional de Referência em Reúso de Água (Cirra), 

da Universidade de São Paulo, à revista VEJA. Para 

ele, a forma como o estado lida com o problema de 

abastecimento hídrico é atrasada. “Continuamos 

fazendo a mesma coisa que os romanos há 2.000 

anos: trazendo a água de cada vez mais longe”, fez 

questão de frisar na mesma reportagem.

tecnoloGia e educação

Seja como for, os especialistas em abastecimen-

Manter as 
instalações 

sem 
vazamentos e 
utilizar a água 

de maneira 
racional são 
as melhores 

formas de 
as padarias 

contribuírem 
para minimizar 
o problema da 

escassez.

S
tockFree
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to de água são unânimes em dizer que não existe uma 

saída única e rápida para o problema hídrico da metró-

pole. Ações que ajudam a evitar crises futuras deman-

dam tempo e investimento, não apenas do governo, mas 

da sociedade como um todo. 

Então, se ficar só reclamando – ou fazer a “Dança da 

Chuva” – não adianta absolutamente nada, a proposta 

mais sensata nessa altura do campeonato é economizar 

água. Para isso, segundo a Sabesp, as panificadoras podem 

contribuir, basicamente, de duas maneiras, que embora 

envolvam procedimentos simples, são altamente eficazes:

1. Uso da tecnologia – manter as instalações sem vaza-

mentos e com tecnologias que auxiliem na economia 

de água, como arejadores e torneiras com fechamento 

automático, sensor e/ou pedal.

2. Educação – utilizar a água de maneira racional, por 

exemplo, evitando deixar a torneira aberta desneces-

sariamente.

Complementarmente, como uma empresa de solu-

ções ambientais, a Sabesp também incentiva a opção 

pela água de reúso para fins não-potáveis – geração 

de energia, refrigeração de equipamentos, em diversos 

processos industriais, lavagem de ruas e rega de áreas 

verdes, entre outros –, como forma de aumentar a dispo-

nibilidade hídrica, principalmente na Região Metropoli-

tana de São Paulo. 

A água de reúso é um subproduto do tratamento avan-

çado dos esgotos gerados pelos imóveis conectados à rede 

coletora de esgotos. Indústrias e comércio – incluindo as 

padarias –, entre outros destinatários, podem adquiri-la, 

por meio da assinatura de um contrato de fornecimento 

com a Sabesp. A tarifa varia de acordo com a qualidade 

da água a ser fornecida, e o transporte é realizado por 

meio de caminhões-pipa, sendo que as despesas correm 

por conta do cliente. Para mais informações, basta ligar 

para 0800 771 2482.

fique de olho
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Pequenos gigantes
Estudos inéditos sobre o mercado de Foodservice no Brasil que acabam de 
ser divulgados pelo Instituto de Foodservice Brasil (IFB) demonstram que 
num mercado extremamente fragmentado, 93% dos estabelecimentos no 
País são de pequeno porte.

O setor de alimentação fora do lar, também co-

nhecido com Foodservice, tem crescido sua par-

ticipação no conjunto do consumo de alimentos 

em todo mundo. No Brasil esse segmento repre-

sentava 24,1% dos dispêndios com alimentos em 

2002 e em 2013, estima-se que tenha chegado a 

32,9% como resultado das profundas e amplas 

mudanças que ocorreram, onde se destacam o 

aumento da participação da mulher no mercado 

de trabalho e o forte crescimento da participa-

ção das classes B2C no consumo.

Estes e outros dados inéditos foram apre-

sentados pelo Instituto de Foodservice Brasil 

(IFB) – entidade que tem como missão desen-

volver e melhorar o ambiente competitivo do 

mercado de Foodservice brasileiro – no dia 3 de 

junho, em São Paulo, no bojo de dois estudos 

inéditos: um produzido junto aos operadores e 

outro aos consumidores.

“Estes levantamentos proporcionarão uma 

Muito para crescer: 
a frequência com 
que o brasileiro 
realiza refeições 
fora de casa está 
entre as menores 
do mundo, com 1,3 
vezes/dia.
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visão e entendimento estruturados sobre o merca-

do, permitindo a toda cadeia de valor do Foodservice 

(fabricantes, distribuidores, operadores e prestadores 

de serviços) se organizar de forma mais eficiente e 

adequada para atender ao consumidor final”, decla-

ra Tupa Gomes, presidente do IFB.

Nas análises, a estrutura atual do mercado de ali-

mentação fora do lar foi segmentada e mostrou que 

33% dos operadores no Brasil são do segmento de 

Foodservice, enquanto que 20% são de Fast Casual, 

11% são Padarias e os demais 36% são restaurantes 

Full Service. De todos esses apenas 5% oferecem a 

opção de atendimento via e-commerce, segmento 

que deverá crescer nos próximos anos. Nesses estu-

dos, foi também apurado que 41% dos consumidores 

brasileiros só se deslocam até 15 minutos para suas 

refeições fora do lar e que 82% só aceitam se deslo-

car até 30 minutos.

 “Um dado interessante permitiu comparar o ti-

cket médio de R$14,39 pago pelo consumidor brasi-

leiro que na relação direta em conversão de moedas 

se mostrou ser um dos mais baixos na amostra de 

onze países onde são feitos estudos similares, porém, 

quando convertido usando o critério PPP, de Parida-

de do Poder de Compra, mostrou ser o segundo mais 

alto, só perdendo para Alemanha, na mesma amos-

tra de países”, registra Marcos Gouvêa de Souza, Di-

retor Geral da GS&MD – Gouvêa de Souza, empresa 

responsável pelos levantamentos.

Por meio das pesquisas, ficou claro que o seg-

mento de Foodservice teve e continuará tendo ex-

pansão mais forte do que o varejo tradicional, des-

contando o e-commerce, e o instrumental de aná-

lise, pesquisa, informação e monitoramento do de-

sempenho está cada vez mais rico em alternativas, 

permitindo que essa gestão se faça de forma cada 

vez mais profissional e madura, desenhando uma 

nova e desafiadora realidade.
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Percepção enganosa: 
embora ainda se acredite 
que o Foodservice tem a  
ver com o lazer em família, 
o fato é que mais de 70% 
do consumo ocorrem nos 
dias de semana.

destaques das Pesquisas

Sobre a dinâmica do mercado e seus operadores:

 O mercado brasileiro de Foodservice é bastante frag-

mentado; nele, mais de 80% dos estabelecimentos 

são independentes; se somados a esse percentual 

também os estabelecimentos que compõem redes 

pequenas de até cinco estabelecimentos), chega-se 

a 93% dos estabelecimentos caracterizados por em-

preendimentos familiares e de pequeno porte.

 Outro fato importante no mesmo sentido é a pre-

dominância de estabelecimentos com faturamento 

bastante pequeno, sendo que 64% deles tem fatura-

mento mensal abaixo de R$ 50 mil.

 Essa realidade contrasta bastante com o perfil das 

principais redes de alimentação (especialmente, 

fast-food, como são Bob’s, McDonalds, Burger King, 

Spoleto etc.), em diversos temas, desde o estágio de 

profissionalização e os modelos de abastecimento, 

até o apelo ao consumidor.

 Impulsionados pela interiorização do País (e do va-

rejo, por consequência), pela expansão dos shopping 

centers, pelo aumento e distribuição da renda e pela 

modernização do consumo, as redes de alimentação 

crescem a uma taxa acima da média do mercado e 

dos independentes; porém, ainda representam muito 

menos do que nos Estados Unidos, onde respondem 

por mais de 60% do mercado.

 Em que pese esse crescimento maior entre as redes, 

fato é que o mercado brasileiro é ao mesmo tempo 

jovem e alvo de desenvolvimento contínuo: 11% dos 

estabelecimentos tem menos de 1 ano de atividade e 

41% tem 4 anos ou menos.

 Entre as características que se destacam e que de-

vem ser observadas nos empreendimentos atual-

mente é o movimento ligado à ampliação da capa-

cidade de atendimento dos estabelecimentos via 

“take-away”, “delivery online”, entre outros; hoje, ain-

da existem apenas 5% dos estabelecimentos convi-

vendo com ao menos quatro formas de atendimento 

e outros 27% com 3 formas; esses números deverão 

se expandir rapidamente nos próximos anos.

 Com essa característica de aberturas de lojas – se-

jam independentes ou partes de redes – começam 

a desembarcar no País novas bandeiras e formatos, 

especialmente num “degrau de cima” em relação aos 

“fast-foods”, que são os “casual dinings”, como P.F. 

Changs, Olive Garden, Red Lobster e Cheesecake Fac-

tory, entre outras.

Sobre a dinâmica do consumo e seus consumidores:

 Quanto ao consumo e ao consumidor brasileiro, vê-

-se que ele vem consistentemente alocando cada 

vez mais peso de seu orçamento com alimentos no 

Foodservice (quase 1/3 do orçamento de alimentos 

é consumido fora do lar), porém, o Brasil ainda está 

bem distante de padrões americanos ou europeus.

 Em que pese o mercado brasileiro ser mais “novo” 
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e menos estabelecido do que o de outros países, o 

principal limitante para crescimentos mais vigoro-

sos é o preço da refeição no Brasil; se comparados 

os custos das refeições no Brasil com outros países, 

considerando a paridade com o poder de compra em 

cada local, tem-se aqui uma refeição custando pelo 

menos 20% mais cara do que para um americano, e 

praticamente o mesmo que um consumidor alemão 

paga por sua refeição, por exemplo.

 Como consequência, verifica-se que a frequência 

com que o brasileiro realiza refeições fora de casa 

está entre as menores do mundo, com 1,3 vezes/dia, 

tomando apenas aqueles que afirmam ter realizado 

refeições fora de casa.

 Uma constatação bastante importante, que desfaz 

qualquer mito sobre a associação direta do Foodser-

vice com o lazer e o entretenimento é que o consumo 

ocorre prioritariamente nos dias de semana (mais de 

70%), e o principal momento de refeição (chamado 

de “day-part”) é o almoço, com mais de 34% de to-

das as refeições do dia todo;

 Cabe um destaque para uma forte incidência de pes-

soas que consomem também um “lanche da tarde”, 

que já aparece como o segundo momento mais im-

portante do dia no consumo fora do lar.

 E, quando se procura entender as razões que levam 

um consumidor a escolher os locais em que realiza 

suas refeições fora do lar, chega-se a duas conclu-

sões muito importantes. Primeira: é o relacionamen-

to e a conveniência que motivam a decisão (afirma-

ções como “gosto de lá”, “a localização é convenien-

te” e “sempre vou lá” são as três mais frequentes). 

Segunda: os “motores” da escolha do estabeleci-

mento pelo consumidor no Brasil são basicamente 

os mesmos de outros países em que o Foodservice 

é mais desenvolvido. 
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A criação de um mecanismo de investimento destinado à promoção do 
ingresso das PMEs no mercado de capitais constitui parte de um projeto mais 
amplo de fomento e desenvolvimento do setor.

Em dezembro de 2013, a Comissão de 

Valores Mobiliários (CVM) colocou em 

audiência pública minuta com o objeti-

vo de incluir na Instrução CVM nº 409 

um novo tipo de fundo de investimen-

to, o Fundo de Investimento em Ações 

– Mercado de Acesso, para fomentar o 

investimento em pequenas e médias 

empresas (PMEs). Ainda em análise pela 

autarquia, a proposta seria que a essa 

nova categoria de fundo fossem atribu-

ídas determinadas características que 

S
tockFree

Entre os mecanismos 
concebidos para o Fundo 

de Investimento em 
Ações – Mercado de 

Acesso, destaca-se a 
possibilidade de investir 

em sociedades fechadas.

novo esTímulo 
para entrada de Pmes 
no mercado de capitais

Por Graciela Monteiro Casanova Dias de Barros*
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permitissem e incentivassem o investi-

dor a adquirir ações de empresas que 

apresentam menor liquidez.

Entre os mecanismos concebidos 

para o Fundo de Investimento em Ações 

– Mercado de Acesso, destacam-se: a 

possibilidade de investimento em so-

ciedades fechadas; a flexibilização dos 

ativos passíveis de aquisição por fundo 

de ações; a permissão para recompra de 

cotas e a incidência de índice atrelado 

a juros ou a inflação sobre o cálculo da 

taxa de performance.

Em moldes semelhantes aos dos 

Fundos de Investimento em Participa-

ções (FIPs), esses novos fundos de inves-

timentos, constituídos sob a forma de 

condomínio fechado e quando invistam 

em sociedades fechadas, devem partici-

par do processo decisório da investida, 

mediante efetiva influência na definição 

de sua política estratégica e em sua ges-

tão, inclusive por meio de nomeação de 

membros do Conselho de Administração.

Como incentivo para o investimento 

nessas sociedades fechadas de reduzida 

liquidez, seria permitida a aquisição de 

outros valores mobiliários conversíveis 

ou permutáveis em ações de emissão 

das investidas de capital fechado, limi-

tada a um terço do patrimônio líquido 

do fundo, tais quais debêntures e bônus 

de subscrição.

acesso ao Mercado

 A criação de um mecanismo de in-

vestimento destinado à promoção do 

ingresso das PMEs no mercado de capi-
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tais constitui parte de um projeto mais 

amplo de fomento e desenvolvimento 

do setor, do qual fazem parte a insti-

tuição do Regime Especial da Sociedade 

Anônima Simplificada (RE-SAS) – atual-

mente em trâmite no Congresso Nacio-

nal –, além de modificações na regula-

mentação de ofertas de distribuição de 

valores mobiliários, simplificação das 

exigências de divulgação de informa-

ções, a criação de um segmento alter-

nativo de acesso para negociação des-

ses ativos nos mercados organizados e 

a isenção fiscal para os investidores.

Essas medidas resultam de um es-

tudo elaborado pelo Comitê Técnico de 

Ofertas Menores para estímulo do finan-

ciamento via mercado de capitais das 

PMEs no Brasil. O levantamento aponta 

a adoção no mercado internacional de 

alguns mecanismos de fomento à in-

dústria das PMEs, cuja importação para 

o Brasil foi recomendada.

Conforme o estudo, seria salutar 

para as PMEs o estabelecimento de um 

segmento de acesso ao mercado de ca-

pitais com a instituição de um mercado 

*Graciela Monteiro casanova dias de 
barros é advogada do Velloza e Girotto Advogados 
Associados e atua na área de Mercados de Capitais e 
Fundos de Investimento.

alternativo de negociação dos títulos, 

a implantação de “descontos regulató-

rios” pela CVM, a criação de veículos de 

investimento específicos e a concessão 

de auxílio financeiro para custos mais 

acessíveis à pré-listagem e de isenção 

fiscal para os investidores. A criação do 

Regime Especial da Sociedade Anônima 

Simplificada, entre outros aspectos, dis-

pensaria a publicação de demonstra-

ções financeiras e instituiria a incidên-

cia do tratamento tributário diferencia-

do e favorecido do Simples.

Atualmente, significativo número de 

PMEs no Brasil é constituído sob a forma 

de sociedade limitada. A flexibilização 

do regime de sociedade anônima, aliada 

aos “descontos regulatórios” da CVM e à 

política de isenção fiscal para o investi-

dor, são benéficas para a eliminação de 

obstáculos à entrada no mercado de ca-

pitais e o fomento do setor.

Conforme o 
estudo, seria 
salutar para 
as PMEs o 
estabelecimento 
de um segmento 
de acesso ao 
mercado de 
capitais.
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mMuito se discute, em especial no setor de alimenta-

ção, sobre a questão de grandes empresas pratica-

rem o chamado “preço sugerido”, ou seja, quando a 

própria fabricante sugere ao comerciante o preço de 

revenda do produto ao consumidor final. Tal prática 

gera grandes transtornos ao setor, pois os fornece-

dores que sugerem essa conduta não levam em con-

sideração a peculiaridade de cada comerciante, em 

outras palavras, seus custos, sua margem de lucro e 

sua clientela, entre outros atributos.

É muito comum o panificador receber de gran-

des fornecedores diversos produtos contendo nas 

próprias embalagens o preço sugerido de venda ao 

consumidor final, assim como é comum o envio de 

tabelas elaboradas por grandes fornecedores. Ao re-

ceber o produto com o preço sugerido pelo forne-

cedor, instala-se um dilema na empresa do panifi-

cador: vender o produto pelo preço sugerido ou por 

preço diverso, que lhe seja mais vantajoso?

jurídico cível

Vender o produto pelo preço sugerido ou por preço diverso, que lhe seja 
mais vantajoso? Eis a questão.

da (i)legalidade  
do Preço sugerido  
Pelo fornecedor

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*
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1) do coMbate a tal conduta

As entidades do setor de panificação, englo-

badas pelo SAMPAPÃO, vêm, há muito tem-

po, combatendo essa conduta praticada por 

grandes fornecedores. Muitas são as reuniões 

com representantes de grandes empresas 

explicando sobre a inconveniência dessa 

prática. Além de proporcionar um baixo re-

torno ao panificador (quando proporciona), o 

preço sugerido causa muitos problemas com 

os consumidores, pois estes, em sua maioria, 

não entendem que preço sugerido é apenas 

uma sugestão, não sendo obrigatório. 

Em outras palavras, tal prática causa 

grande polêmica entre o panificador e o con-

sumidor final que, ao observar o “preço suge-

rido” no produto entende ser este o preço pelo 

qual o comerciante está obrigado a vender o 

produto. São comuns os desentendimentos 

entre panificador e consumidor a respeito da 

obrigatoriedade do preço sugerido, chegando, 

algumas vezes, a sérias discussões. Porém, 

mesmo com muita insistência do SAMPAPÃO 

jurídico cível

para que isso não aconteça, grandes empre-

sas continuam a praticar o preço sugerido.

2) da ileGalidade da Prática

Há muita discussão sobre se a conduta das 

grandes empresas em impor a sugestão de 

preços ao comércio contraria ou não a legisla-

ção vigente. A Lei nº 12.529/11, que estrutura 

o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrên-

cia e dispõe sobre a prevenção e repressão às 

infrações contra a ordem econômica, traz em 

seu texto o seguinte artigo:

“Art. 36. Constituem infração da ordem 

econômica, independentemente de culpa, os 

atos sob qualquer forma manifestados, que 

tenham por objeto ou possam produzir os se-

guintes efeitos, ainda que não sejam alcan-

çados:... IX – impor, no comércio de bens ou 

serviços, a distribuidores, varejistas e repre-

sentantes preços de revenda, descontos, con-

dições de pagamento, quantidades mínimas 

ou máximas, margem de lucro ou quaisquer 

outras condições de comercialização relati-

vos a negócios destes com terceiros;”

Em que pese o texto da Lei ser de uma cla-

reza de doer os olhos, existe questionamento 

a respeito do alcance do verbo ”impor”. Al-

guns entendem que a simples inserção pelo 

fornecedor do preço sugerido na embalagem 

do produto – ou mesmo o envio de tabelas – já 

se configura uma infração à ordem econômi-

ca, passível de punição pelo órgão que regula 

a concorrência no território nacional, o Con-

selho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE). Outros entendem que somente seria 

configurada a infração à ordem econômica se 

o fornecedor se recusasse a vender seu pro-

duto a comerciante que não pratica o preço 

por ele sugerido.

O tema ainda necessita de análise por par-

te do CADE, e o SAMPAPÃO enviou ofício para 

esse órgão a fim de que houvesse manifesta-

ção a respeito da legalidade da conduta prati-

cada por alguns grandes fornecedores do setor.

São comuns os desentendimentos entre panificador e 
consumidor a respeito da obrigatoriedade do preço sugerido, 
chegando, algumas vezes, a sérias discussões.

S
tockFree
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3) da coMercialiZação do Produto coM 

Preço suGerido

Em que pese a discussão sobre a legalidade da con-

duta ou não, temos que esclarecer que a tabela de 

preços sugerida pelo fabricante de sorvetes, iogur-

tes, chocolates e salgadinhos, por exemplo, é apenas 

uma sugestão de preço, que poderá ou não ser re-

passada ao consumidor. Esses produtos podem ser 

comercializados com preços diferentes dos sugeri-

dos, e isso pode acontecer, pois não existe nenhuma 

norma estabelecendo o contrário. Dessa forma, o co-

merciante não é obrigado a seguir a tabela de preços 

sugeridos pelo fabricante.

O preço do produto praticado pelo panificador 

deve ESTAR SEMPRE VISÍVEL AO CONSUMIDOR 

quando este não pratica o preço sugerido pelo fa-

bricante. Assim deve ser para não causar dúvidas ao 

cliente quanto ao preço real do produto. 

Não há problema em colocar o preço final do 

produto sobre o preço sugerido. O próprio PROCON 

entende dessa forma, desde que devidamente in-

formado ao consumidor. No entanto, o mesmo não 

ocorre com o cigarro. De acordo com o artigo 220 

do decreto nº 7.212/2010, cumpre aos fabricantes de 

cigarro assegurar que os preços de venda a varejo e 

a data de sua entrada em vigor sejam divulgados ao 

consumidor por meio de tabela informativa, identi-

ficada pelo símbolo do fabricante.

Sabemos ainda, que muitas empresas não efe-

tuam troca de mercadorias vencidas quando o pa-

nificador não pratica o chamado preço sugerido, ou 

não segue a tabela de preços. Recomendamos aos 

associados que não seguem a tabela de preço suge-

rida pelos fornecedores (não obrigatória) a comprar 

tão somente a quantidade de produtos suficientes 

para abastecer o comércio, evitando assim a perda 

de produtos em razão de data de validade expirada 

e trocas não efetuadas pela fabricante.

*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.

Há muita discussão sobre se a conduta das 
grandes empresas em impor a sugestão de preços 
ao comércio contraria ou não a legislação vigente.

Não há problema em colocar o preço final 

do produto sobre o preço sugerido.
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Missão prioritária é resgatar a capacidade concorrencial da indústria.

Por José Ricardo Roriz Coelho*

Os dois anos seguidos de baixo desempenho do PIB, os 

sintomas de pressão inflacionária e a redução do ritmo de 

criação de empregos e os péssimos resultados da balança 

comercial constituem sinais de alerta quanto à necessi-

dade de se fazer profunda avaliação do Brasil. É chegada a 

hora de iniciarmos um novo ciclo de expansão, e precisa-

mos definir uma estratégia para que isso aconteça.

Não podemos continuar condenados a não crescer. 

Sem investimentos, é impossível melhorar a infra-es-

trutura e aumentar a oferta de produtos e serviços que 

incorporem inovação e tecnologia. Com o governo gas-

tando mal – e muito –, não temos como baixar os juros, e 

não é mais possível tolerar a péssima qualidade dos ser-

viços públicos. Se não incentivarmos os jovens e os que 

podem trabalhar – mas se acomodaram com programas 

sociais –, não teremos recursos humanos capacitados, 

tão necessários para suportar nosso crescimento. 

Todos esses desafios são dificultados pela enorme bu-

rocracia, que aumenta o custo de tudo o que fazemos, eli-

minando boa parte dos ganhos de renda. Inflação não se 

combate só com aumento de juros, mas principalmente 

com eficiência e produtividade, com produtos inovadores 

e de baixo custo. É preocupante observar a inexistência 

de um plano para mudar a presente conjuntura.  Mas, 

nada mais oportuno para solucionar esse problema do 

que um ano eleitoral como este 2014. 

Missão prioritária é resgatar a capacidade concorren-

cial da indústria. Estudo do Departamento de Competiti-

vidade e Tecnologia da Fiesp aponta que, entre as nações 

mais relevantes em termos de renda, produção e número 

de habitantes, todas as que conseguiram alcançar o de-

senvolvimento apresentaram, no mínimo, 20% de partici-

pação da manufatura no PIB. Aqui, esse índice era de ape-

nas 13% em 2012. No entanto, o “Custo Brasil”, somado 

a uma política monetária dissociada da realidade global, 

continua sendo um obstáculo à reindustrialização. Fabri-

car aqui é no mínimo 34,2% mais caro do que nos países 

com os quais concorremos.

É imprescindível que todos esses temas estejam pre-

sentes no debate eleitoral de 2014. Independentemente 

de quem vença as eleições, é crucial que os eleitos, sem 

ferir sua identidade partidária e seus compromissos po-

líticos republicanos, pensem de modo prioritário no País, 

inserindo o poder público num processo coeso voltado à 

solução dos problemas nacionais e à expansão mais con-

sistente do PIB. Não nos falta imenso potencial para cres-

cer, mas é necessária uma estratégia de longo prazo, ca-

paz de promover o desenvolvimento econômico e social.  

S
tockFree

Resposta na urna: nada mais oportuno do que um ano eleitoral 
para definir um plano para mudar a atual conjuntura.

*José ricardo roriZ coelho é presidente da Associação Brasileira da In-
dústria do Plástico (Abiplast) e do Sindicato da Indústria de Material Plástico do 
Estado de São Paulo (Sindiplast-SP), vice-presidente e diretor do Departamento 
de Competitividade e Tecnologia da Fiesp.



73Jun/Jul 2014    IP&C 794

ip&c international 

ProPaP inauGurates new Phase of vocational traininG 
in the sector
SAMPAPÃO – in partnership with Sindustrigo, with the Union of Bakers of 
Santo André (SIPAN) and SENAI – created the “Programa de Apoio à Pani-
ficação” (Support Programme for Bakery – PROPAP). The project aims to 
reclassify the largest number of professionals working in the bakery indus-
try and ensure the level of quality excellence in the preparation and stan-
dardization of French bread, which is now the best-selling bread in Brazil 
and also the flagship bakeries. The main initiative of PROPAP – the promo-
tion of a free course for bakers to perfect your skills for implementation, 
control of the manufacturing process and quality assessment of French 
bread – was announced at the launching ceremony of the program, held 
on April 10th in SENAI School “Horácio Augusto da Silveira”, also know as 
SENAI Barra Funda, in São Paulo, with the participation of several perso-
nalities linked to the sector. The course of PROPAP will incur a charge of 
20 hours and is already being offered in all units of SENAI of São Paulo. The 
prerequisites to participate in it are to be 18 years old, have completed the 
elementary level and have completed a baker or have professional expe-
rience in the production of bread.

ProPaP inauGura nueva etaPa de la forMación 
Profesional en el sector
SAMPAPÃO – en colaboración con Sindustrigo, con la Unión de Panaderos 
de Santo André (SIPAN) y SENAI – creó el Programa de Apoio à Panifica-
ção (Programa de Apoyo a la Panadería – PROPAP). El proyecto pretende 
reclasificar el mayor número de profesionales que trabajan en la industria 
de panadería y garantizar el nivel de excelencia de la calidad en la prepara-
ción y estandarización de pan francés, que ahora es el pan más vendido en 
Brasil y también lo más vendido en las panaderías. La principal iniciativa de 
PROPAP – la promoción de un curso gratuito para los panaderos para per-
feccionar sus habilidades para la implementación, el control del proceso 
de fabricación y evaluación de la calidad del pan francés – fue anunciado 
en la ceremonia de lanzamiento del programa, que se celebró el 10 de abril 
en la Escuela SENAI “Horácio Augusto da Silveira”, también conocido como 
SENAI Barra Funda, en São Paulo, con la participación de varias persona-
lidades vinculadas al sector. El curso de PROPAP incurrirá en un cargo de 
20 horas, y ya está siendo ofrecido en todas las unidades del SENAI de São 
Paulo. Los requisitos previos para participar en ella han de tener 18 años de 
edad, haber completado el nivel primario y han completado un panadero o 
tener experiencia profesional en la producción de pan.

saMPaPão launches new coMMunication tool with the 
sector
In May, in another initiative to disseminate matters of interest to the baking 
industry – one of the most active and representative of the Brazilian eco-
nomy – SAMPAPÃO launched the first edition of the Journal “O PÃO” (THE 
BREAD). With an initial print run of 15,000 copies and bimonthly, the new 
publication is intended to both entrepreneurs as employees of bakeries 
and bakery industry, aiming to bring quick and accurate information about 
the latest news in the segment. Achievements in the field of legislation, 
benefits, services, and training courses for professional development, 
conferences, seminars and trade shows, new market trends, recipes and 
formulations, business management, customer service and more are the 
subjects of stories and tips that can be found the new journal “O PÃO”. “And 
readers can also write to us in order to suggest topics and issues you want 
to see in the pages of this new publication, After all, ‘O PÃO’ is ours!”, invites 
Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO.

saMPaPão lanZa una nueva herraMienta de 
coMunicación con el sector
En mayo, en otra iniciativa para difundir temas de interés para la industria 
de panadería – uno de los más activos y representativos de la economía 
brasileña – SAMPAPÃO puso en marcha la primera edición de el periódico 

“O PÃO” (EL PAN). Con una tirada inicial de 15.000 ejemplares y cada dos meses, 
la nueva publicación está destinada tanto a los empresarios como empleados de 
panaderías e industrias de panadería, con el objetivo de brindar información rápida 
y precisa sobre las últimas novedades en el segmento. Los logros en el campo de la 
legislación, las prestaciones, servicios y cursos de capacitación para el desarrollo 
profesional, conferencias, seminarios y exposiciones comerciales, nuevas tenden-
cias del mercado, las recetas y formulaciones, gestión empresarial, atención al clien-
te y más son los temas de las historias y consejos que pueden ser fundar el nuevo 
periódico “O PÃO”. “Y los lectores también pueden escribir a nosotros con el fin de 
sugerir temas y las cuestiones que desea ver en las páginas de esta nueva publica-
ción. Después de todo, ‘O PÃO’ es nuestro!”, invita Antero José Pereira, presidente 
de SAMPAPÃO.

all ready for the saMPaPão bakers dinner 2014
On 3rd July, the bakers of São Paulo and their families will enjoy a memorable eve-
ning during SAMPAPÃO Bakers Dinner 2014. The party, once again, will be held at 
Club Atlético Juventus and will have in the mood for fun, relaxation and reconcilia-
tion its high points, in fact, as happens every year. This time the special guest for the 
meeting will be the Portuguese singer Roberto Leal, who, with his contagious joy 
promises to leave no one sitting in the chair during his show.

todo listo Para la cena de los Panaderos 2014 de saMPaPão
El 3 de julio, los panaderos de São Paulo y sus familias podrán disfrutar de una noche 
inolvidable durante Cena de los Panaderos 2014 de SAMPAPÃO. El partido, una vez 
más, se llevará a cabo en el Club Atlético Juventus y tendrá en el estado de ánimo 
para la diversión, la relajación y la reconciliación de su alta puntos, de hecho, como 
sucede cada año. En esta ocasión el invitado especial para la reunión será el can-
tante portugués Roberto Leal, quien, con su alegría contagiosa promete no dejar a 
nadie sentado en la silla durante su show.



74 IP&C 794    Jun/Jul 2014

beM-vindos novos associados do saMPaPão!

ROZENICE ANTUNES S. AQUINO CARNEIRO – ME RUA CORUMBAíBA, 90
FORNO SÃO PAULO PÃES E ALIMENTOS LTDA. RUA TUITI, 3.053
PANIFICADORA DANIELA LTDA. EPP RUA DR. NELSON MADUREIRA, 447
PANIFICADORA MIXPÃO LTDA. – EPP AV. CLÁUDIO AUGUSTO FERNANDES, 754
DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE, 
PIZZARIA E CONVENIÊNCIAS LTDA. AV. FAGUNDES FILHO, 805

Julho

Básico salgados (salgadinhos) 9h às 13h 14/07 a 18/07

chocolataria fina 15h às 18h 28/07 a 01/08

curso Básico confeitaria 14h30 às 18h 28/07 a 09/09

higiene e Manipulação 15h às 18h 28/07 e 29/07

responsável técnico 15h às 18h 28/07 a 01/08

aGosto

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

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

pães rústicos 15h às 18h 05/08 a 09/08

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

responsável técnico 15h às 18h 12/08 a 16/08

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

inforMática Básica 15h às 18h 19/08 a 23/08

reaproveitaMento de soBras 9h às 12h 19/08 a 23/08

táBua de frios 15h às 18h 28/08

rotulageM nutricional 15h às 18h 26/08

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

seteMbro

responsável técnico 9h às 12 02/09 a 6/09

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

tendência eM confeitaria 15h às 18h 09/09 a 13/09

responsável técnico 15h às 18h 16/09 a 20/09

salgadinhos (Básico salgados) 15h às 18h 16/09 a 20/09

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

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

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

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

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

outubro

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

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

pão rústico 9h às 12h 21/10 a 25/10

pão fiBras/ funcionais 15h às 18h 21/10 a 25/10

decoração Bolos (Bicos) 9h às 12 28/10 a 01/11

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

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

responsável técnico 9h às 12 28/10 a 01/11

noveMbro

rotulageM nutricional 15h às 18h 06/11

táBua frios 15h às 18h 07/11

higiene e Manipulação dos aliMentos 15h às 18h 11/11 e 12/11

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

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

deZeMbro

higiene e Manipulação dos aliMentos 9h às 12 02/12 a 03/12

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

responsável técnico 9h às 12 09/12 a 13/12

idPc – aGenda de cursos 2014

serviços

n

no mês do meio ambiente, 
uma reflexão

No dia 5 de junho comemorou-se o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. A data, instituída desde 1972, tem sido bas-
tante difundida, no entanto, mais que conhecer é impor-
tante que as empresas se estruturem e se preparem para 
os desafios que se apresentam. As questões ambientais 
têm ganhado enorme destaque, principalmente com o 
surgimento de legislações em vários níveis, dificultando o 
acompanhamento das exigências pelas empresas. É nes-
se momento que os Sindicatos de classe possuem papel 
importante, orientando e alertando seus associados.
Com o apoio da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), por meio do Departamento de Meio 
Ambiente (DMA), o SAMPAPÃO tem procurado discutir 
questões de relevância para a indústria paulista em prol 
do meio ambiente. Para que esse trabalho seja ainda mais 
efetivo, é importante que os associados das entidades en-
trem em contato conosco, informando os problemas e as 
dificuldades. Com a implantação da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), muitos setores – como o de pani-
ficação – estão tendo que se adequar, para tanto, é preciso 
buscar informação de qualidade.
Compartilhar questionamentos e soluções é muito im-
portante para mostrar que a panificação paulista, com 
apoio de suas entidades de classe, está se mobilizando 
e investindo em equipamentos, melhoria de processos e 
trabalhando de maneira incansável para se tornar ainda 
mais sustentável.

Compartilhar questionamentos e soluções é muito 
importante para mostrar que a panificação paulista está se 

mobilizando também no que diz respeito à sustentabilidade.






