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editorial

Força, coragem e siga em frente
Neste segundo semestre, mantenha acesa a luz amarela da
cautela, mas dê luz verde para o desenvolvimento e vermelha para a
incerteza, porque nada de bom pode vir dela.
Dos sentimentos humanos, a incerteza, segu-

início com o Plano Real, e, parece, mergulhou

ramente, é o mais paralisante. Talvez nessa ta-

agora em sono profundo. E acordar novamen-

refa só o medo o rivalize em alguns sentidos,

te o “gigante adormecido” pode se revelar uma

mas não na intensidade dos efeitos deletérios

tarefa titânica se não houver uma análise pro-

que pode ocasionar, por exemplo e muito a

funda do que está travando a economia e, mais

propósito, na economia de um País. Senão, veja

do que isso, uma ação incisiva para reverter o

o que acontece agora no Brasil. Não é propria-

quadro de retrocesso.

mente medo o que sentimos quando pensamos no futuro e, sim, incerteza.
Inflação estourando a meta, juros eleva-

da panificação, podemos notar uma pujante

dos, com a taxa permanecendo em 11% ao

vontade entre os empresários de fazer as coi-

ano, gastos públicos se avolumando, déficit

sas acontecerem. Prova incontestável disso foi

primário dando as caras depois de um longo

o sucesso absoluto da FIPAN 2014, que gerou

período de ausência... Tudo isso faz crer que,

resultados muito além das expectativas, como

no panorama econômico, teremos um segun-

você vai ler numa reportagem especial nes-

do semestre com “mais do mesmo”, apático e

ta edição da Revista IP&C, mostrando que os

sem novidades, muito menos uma positiva no

panificadores encontram motivação e estão

que tange aos resultados do PIB.

dispostos a investir no aperfeiçoamento e na

Nem mesmo os resultados da Copa do

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

Felizmente, nem tudo são espinhos nessa trajetória de incertezas. No caso do setor

evolução de seus negócios.

Mundo, cujas expectativas se julgava pudes-

Este é, efetivamente, um exemplo que po-

sem trazer algo de favorável, infelizmente, nos

deria – e deveria – ser seguido por todos os seg-

servem de alento. Sim, o evento injetou cerca

mentos da economia, uma vez que só se gera

de R$ 30 bilhões à economia, contribuiu para

progresso com ações bem direcionada e jamais

a boa imagem do Brasil lá fora e deixou obras

com a “lengalenga” da incerteza. No jogo dos

importantes para o País. Mas, também, con-

vencedores, só a ousadia conta pontos, en-

tribuiu significativamente para a redução da

quanto os indecisos permanecem num ridícu-

nossa produção industrial e, no caso do varejo,

lo “0x0”, ou, o que é pior, marcam gols contra si

ajudou a espantar os clientes das lojas nos dias

mesmos. Portanto, coragem: mantenha acesa a

de jogos, nos quais se registrou queda de até

luz amarela da cautela, mas dê luz verde para

30% em relação aos dias normais de vendas.

o desenvolvimento e vermelha para a incerte-

Com tudo isso, seja quem for a vencer as

za, porque nada de bom pode vir dela. E que

eleições de outubro, o novo presidente ou pre-

venha um segundo semestre mais produtivo e

sidenta vai ter muito trabalho à frente para re-

repleto de bons resultados para todos nós.

tomar o ciclo virtuoso da economia, que teve

Um forte abraço!
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Escola Móvel retoma
agenda de cursos
Depois de quatro anos de bons ser-

estacionamento do Assaí Itaqua-

viços, a Escola Móvel do SAMPAPÃO

quecetuba. Na sequência, entre os

“estacionou”, durante o mês de

dias 29 de setembro e 31 de outu-

agosto, para uma reforma com-

bro, ela estará no Makro Interlagos.

pleta. E, agora, ela retorna à ativa

Já de 3 a 29 de novembro, estará no

com força total, promovendo cur-

Roldão Franco da Rocha. E, fechan-

sos rápidos de aplicação imediata,

do a programação para 2014, de 1º

sempre com foco na melhoria de

a 20 de dezembro, estará no Roldão

resultados dos panificadores asso-

Guarulhos. Como mais um benefício

ciados. Entre os dias 1º e 27 de se-

que o SAMPAPÃO oferece aos pa-

gratuidade em todos os cursos da

tembro, ela estará posicionada no

nificadores associados, estes têm

Escola Móvel.

Stockfree

Empresários se encontram na
Firjan para discutir planejamento

Depois da reforma, a Escola Móvel
volta à atividade com força total.

Stockfree

Planejar para crescer. Este foi o tema do
encontro de planejamento estratégico
com foco em desenvolvimento da indústria, realizado na Firjan no dia 14 de
agosto, contando com a participação do
presidente do SAMPAPÃO, Antero José
Pereira, e de representantes de diversos
segmentos ligados a ela. Entre outras
atividades, durante o evento foi feita
a exposição dos excelentes resultados obtidos pela parceria da Firjan com o
Senai, envolvendo a oferta de oferta das oficinas de panificação, com aulas
ministradas pelo corpo técnico deste último, a fim de gerar não só o suprimento de mão de obra para o setor, bem como de garantir o aperfeiçoamento dos
profissionais que nele atuam.

Aipesp promove
reunião em São
José do Rio Preto

J Macêdo é mantenedor
Bronze do IDPC
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J Macêdo

O IDPC, orgulhosamente, comunica
a conquista de seu mais novo “Mantenedor Bronze”: a J Macêdo, líder de
mercado nos segmentos de farinha
de trigo doméstica e de mistura para
bolos e uma das principais marcas no
segmento de massas alimentícias,
e que desde o ano passado voltou a
atuar no segmento de panificação,
com a marca Dona Benta Profissio-

nal. E a primeira atividade do IDPC
em conjunto com a J Macêdo já está
sendo formatada: um curso de pizza,
a ser realizado muito em breve.

No dia 13 de agosto, o presidente do
SAMPAPÃO Antero José Pereira esteve presente à reunião da Aipesp
realizada em São José do Rio Preto.
O encontro abordou temas de interesse dos panificadores da região e
os rumos do setor para os próximos
meses, e foi organizado para compartilhar mais informações e inovações com os panificadores daquela
região do interior paulista, a fim de
que estes possam acompanhar as
tendências e se adequar rapidamente às mudanças positivas pelas
quais a panificação brasileira está
passando.

painel de notícias

SAMPAPÃO

Em parceria com a Associação Brasileira das Indústrias
de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN), o SAMPAPÃO está lançando uma
cartilha com orientações para os panificadores sobre
aquisição de novas máquinas e equipamentos para panificação. Intitulado “Documentação Necessária para
Estar Adequado à NR12”, o mini-manual está repleto de informações sobre como escolher o modelo de
máquina mais adequado para sua padaria em termos
de aplicação, funcionalidade e economia. Ele também
ajuda o panificador a exigir do fabricante a “certidão de
nascimento” da máquina que deseja comprar, com características e detalhes técnicos, além de garantia de
que ela está perfeitamente de acordo com as regras de
segurança da NR12. A cartilha será distribuída aos associados do SAMPAPÃO em setembro.

Diretorias
do SAMPAPÃO
prestigiam
comemorações
no interior
StockFree

Cartilha da NR12 ensina
a comprar melhor

Bruno Freitas

Com veto mantido, SAMPAPÃO
comemora mais uma vitória
Como resultado de mais um bem-sucedido trabalho do SAMPAPÃO, a Câmara Municipal de Guarulhos manteve
o veto do prefeito Sebastião Almeida
ao projeto de lei que proibia a venda
de cigarros em bares, restaurantes,
lanchonetes e padarias do município,
o que traria grande prejuízo ao comércio local e, ainda, abriria as portas para
o comércio ilegal desses produtos na
cidade. “O bom senso prevaleceu”,
afirma Antero José Pereira, presidente
do SAMPAPÃO, que esteve presente em diversas reuniões para tratar do assunto
com representantes da panificação local e com o prefeito de Guarulhos, intermediadas e com o suporte do vereador Edmilson Americano.

Mesas redondas da FIPAN
já estão no site
Durante a última FIPAN, foram realizadas diversas mesas redondas no estúdio da TV SAMPAPÃO, no Expo Center Norte. Todo esse interessante
conteúdo, transmitido ao vivo durante os quatro dias da feira, agora também se encontra disponível no site do SAMPAPÃO. Se você perdeu ou
quer ver de novo, basta entrar lá, clicar na mesa redonda de seu interesse
e assisti-la confortavelmente aí no seu computador, tablet ou celular.

Para comemorar o Dia do Panificador, algumas entidades paulistas
ligadas ao setor de panificação organizaram eventos durante o mês
de julho e começo de agosto. E o
SAMPAPÃO esteve presente em
algumas deles. No dia 11 de julho,
o presidente Antero José Pereira,
acompanhado pelo vice-presidente da Aipan Rui Manoel Rodrigues
Gonçalves, prestigiou o Jantar do
Panificador do Sipac, de Campinas. Já no dia 18 do mesmo mês, os
dois executivos, juntamente com o
vice-presidente da Aipan Manuel
Alves Rodrigues Pereira e o vice-presidente Fundipan Alfredo Carreira
dos Santos, estiveram em Santos,
participando do jantar do Sinaspan.
E, no dia 1º de agosto, acompanhado
pelo diretor social do Sindipan-SP
Delcino Pedro dos Santos, o presidente Antero José Pereira, marcou
presença no encontro organizado
pelo Sindipan de Piracicaba.
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Comemoração do Dia Mundial do Pão tem
novo endereço
No dia 16 de outubro, o SAMPAPÃO vai realizar a comemoração do Dia Mundial do Pão em um
novo espaço: a entrada do prédio da Fiesp, na Av. Paulista, onde será feita a tradicional distribuição de pães para as pessoas que passarem pelo local naquela data. Ao todo, serão 30 mil
pãezinhos franceses entregues gratuitamente à população. “Temos certeza de que, mais uma
vez, realizaremos uma grande festa em homenagem a esse alimento tão importante na mesa
do brasileiro: o pão”, prevê Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

Festa da Primavera 2014
já tem data definida
StockFree

Para estimular a utilização do Clube de Campo CERIPAN,
o Departamento de Marketing do SAMPAPÃO está
criando uma nova e moderna comunicação visual para
ele, incluindo peças de divulgação e inserções na internet. Localizado no município de Ibiúna, a apenas 45 minutos da capital paulista, o CERIPAN é o lugar ideal para
os associados do SAMPAPÃO se divertirem e curtirem
um merecido descanso ao lado de suas famílias. São
nada menos do que 75 mil metros quadrados de puro
lazer e de infra-estrutura, com uma bonita sede social,
piscina, campo de futebol, quadras esportivas, alamedas arborizadas, um lindo riacho e churrasqueiras.

StockFree

Prêmio de Jornalismo encerrará
inscrições em outubro
Estão abertas, até o dia 25 de outubro, as inscrições para o Prêmio de Jornalismo do SAMPAPÃO, criado para homenagear os jornalistas e as melhores reportagens sobre o pão e
a panificação publicadas nos últimos 12 meses, em três categorias “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica”. Os primeiros colocados em cada uma delas receberão uma passagem de ida e volta para Paris, mais 1.500 euros para hospedagem e despesas pessoais.
Os segundo colocados, uma passagem de ida e volta para Lisboa, mais 1.000 euros. E os
terceiros colocados, um notebook. Confira o regulamento no site do SAMPAPÃO.
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A Festa da Primavera do SAMPAPÃO já tem data marcada:
ela acontece no próximo dia 19 de outubro, no Clube de Campo CERIPAN, em Ibiúna. As entidades ainda estão definindo a
atração principal do evento. Mas quem reservar desde já seus
convites para a confraternização, pode ter certeza de que vai
curtir um domingão alegre e animado em companhia de sua
família e dos amigos, com direito a show, muita comida, bebida e diversão. Na ocasião, o Comitê Feminino do SAMPAPÃO
também está programando o plantio de dezenas de árvores
no clube. Até agora, a Festa da Primavera já tem confirmados os seguintes patrocinadores, que irão conversar, mostrar
novidades e distribuir produtos e brindes para quem estiver
por lá: AB Brasil, Ambev, Anaconda, Kibon/Unilever, Moinho
Pacífico, Ocrim/Mirella e Souza Cruz. Participe!

Marketing do SAMPAPÃO
cria nova comunicação
para o CERIPAN
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Vem aí o canal de Ouvidoria do SAMPAPÃO
Com o objetivo de afinar ainda mais sua interação com os associados e a destes com os clientes das
padarias, o SAMPAPÃO está formatando um novo serviço de Ouvidoria. Por meio de um canal de
comunicação exclusivo – acessível por telefone ou e-mail – panificadores e consumidores poderão
encaminhar diretamente para as entidades suas dúvidas, pedidos de informação, sugestões e reclamações relacionadas à panificação, obtendo resposta num breve período de tempo. A ideia é lançar o
serviço ainda no terceiro trimestre deste ano.

StockFree

Comitê Feminino participa
das comemorações do Dia
das Crianças
O Comitê Feminino do SAMPAPÃO vai comemorar o Dia das
Crianças em grande estilo. Em parceria com o Departamento de
Marketing das entidades, ele está finalizando os preparativos de
uma cartilha a ser distribuída no mês de outubro, para incentivar o consumo de pão entre os pequenos, uma vez que, por suas
características nutricionais e de sabor, ele tem um papel muito importante na alimentação e na saudabilidade da garotada.
Outra novidade das “Damas da Panificação” será a distribuição
de 100 cestas de pães a entidades carentes no Dia das Crianças.

Atendendo a pedidos, IDPC tem novos
horários de cursos

StockFree

Sempre com o objetivo de melhorar a frequência e facilitar o acesso dos alunos aos seus cursos,
o IDPC anuncia os novos horários de seus cursos básicos, de longa duração. Na parte da manhã, o as aulas começarão mais cedo, e passam a ser realizadas das 9h00 às 12h00 ou 12h30,
dependendo do curso. Enquanto isso, na parte da tarde, terão início mais tarde, às 16h00,
podendo se estender até as 19h00 ou 19h30, também dependendo do curso. As mudanças
foram realizada a pedido dos associados, a fim de que seus colaboradores tenham mais
tempo de intervalo para participar dos cursos, sem correria para chegar ou sair do trabalho.

Visando ao aperfeiçoamento, à capacitação e à requalificação constante de todo
quadro funcional das entidades, teve início, no dia 11 de agosto, o segundo módulo
do programa de treinamento interno dos colaboradores do SAMPAPÃO. Fechado
o módulo de “Atendimento ao Cliente”, a bola da vez, agora, são as “Relações Interpessoais”. A ideia é entender os fatores que envolvem o relacionamento humano e
como as relações entre os indivíduos podem alimentar a produtividade da empresa e turbinar a satisfação pessoal de seus colaboradores. Finalizando o ciclo, no
dia 2 de setembro deverá ter início o último módulo da série, “Trabalho em Equipe”.
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Relações interpessoais:
produtividade com satisfação

novidades
1

versão garrafa

2

Mondelez

A Mondelez Brasil, mais uma novidade no portfólio de
Trident: o TRIDENT EM GARRAFA, pastilhas crocantes,
uma opção ideal para consumo no carro, em casa e no
trabalho. Outro lançamento da marca é o TRIDENT 14
UNIDADES, 10% mais barato que a versão tradicional.
SAC: 0800 704 1940.
Site: www.mondelezinternational.com.br

1

Para as crianças

3

Arcor

A Arcor do Brasil rejuvenesce a tradicional marca de balas
mastigáveis e pirulitos 7BELO, lembrada no mercado
pelo sabor único e o famoso ícone de cartas. A mudança
tem como objetivo gerar atratividade para o público
infantil, além de tornar o produto ainda mais bonito no
ponto de venda. SAC: aquiarcor@arcor.com.
Site: www.arcor.com.br

2

gostosura na medida
Mentos, da Perfetti van Melle, traz novidades para os fãs
de balas mastigáveis com sabores de frutas. A marca
lança no mercado nacional MENTOS STRAWBERRY
MIx, MENTOS NA SUA MEDIDA RAINBOW e NA SUA
MEDIDA MORANGO AZEDINHO, com visual divertido e
colorido. SAC: 0800 55 1412. Site: www.mentos.com.br

4

saBores troPicais

3

oPções ráPidas
A PepsiCo passa a fabricar e a comercializar no Brasil três
novos sabores dos MOLHOS DIPPAS Cheddar, Provolone
e Tomate, em potinhos com 185g. Os lançamentos
chegam para atender a uma demanda do consumidor
por opções rápidas e saborosas para diferentes ocasiões
de consumo. SAC: 0800 703 4444.
Site: www.pepsico.com.br

4

PepsiCo

5

Frutiquello

5

Perfetti van Melle

A Frutiquello Sorvetes lança o BUONO DE FRUTAS
VERMELHAS, um picolé com massa sabor morango
e amora, coberto por uma fina casca de chocolate
branco. Outro lançamento é o QUELLOVE, um picolé em
formato de coração estilo petit-suisse com massa sabor
morango. SAC: 0800 7719 388.
Site: www.sorvetesfrutiquello.com.br
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novidades

1

PROTEÍNAS VEGETAIS
A Superbom lança TRÊS NOVOS SABORES
de proteínas vegetais da linha Soy Good
– Jardineira, Cubinhos e Escalope –, para
atender vegetarianos e consumidores que
desejam reduzir o consumo da carne animal.
Sem glúten, prontos para consumo, vêm em
embalagens com 380g, com sistema abre fácil
e sobretampa plástica. SAC: (11) 2842-1800.
Site: www.superbom.com.br

Superbom

2

1

KIT PRESENTEÁVEL
Empório La Rioja lança um KIT GOURMET
com produtos importados, composto por
Azeite Virgem Extra Espanhol, Arroz Arbóreo,
Passata Italiana, Mini Milho, Fundo e Coração de
Alcachofra. Uma ótima opção para presentear
quem se gosta. SAC: (11) 3328-0000.
Site: www.emporiolarioja.com.br

BRAVO EM SACHÊS

La Rioja

3

2

A Sakura lança seu MOLHO DE PIMENTA
BRAVO em sachês com 8ml. Trata-se de
uma alternativa prática e econômica para o
mercado de foodservice e para os apreciadores
deste molho diferenciado, de categoria
premium. SAC: (11) 2941-1177.
Site: www.sakura.com.br

Sakura

4

3

TEMPEROS CASEIROS
A Ajinomoto do Brasil lança as VERSÕES DE
270G de Receita de Casa, tempero em pasta
nas versões Caseiro e Com Pimenta, com o
objetivo de estimular a experimentação do
produto entre novos consumidores e aumentar
a penetração no mercado de tempero em
pasta. SAC: 0800 704 9039.
Site: www.ajinomoto.com.br

IP&C 795 Ago/Set 2014

5

Lightsweet

A Magro, marca da Lightsweet, amplia seu mix
com o SAL LIGHT MAGRO 70%. A proposta
é apresentar ao consumidor um produto
saudável, que auxilia na prevenção de doenças
renais e cardiovasculares e no controle da
pressão arterial. SAC: 0800 642 8182.
Site: www.lightsweet.com.br

12

4

MENOS SÓDIO

Ajinomoto

5
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FIPAN 2014

1 bilhão em negócios
Mais de 60.000 visitantes, 1.300 cidades e 50 países.

rado. Mas o que se viu nos quatro dias da FIPAN
2014 – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos, foi
além de todas as expectativas e surpreendeu seus

Fotos: Roberto Silva

A

Antes de sua realização, o sucesso já era espe-

A inauguração
da feira
contou com a
participação
de diversas
autoridades e
personalidades
ligadas ao setor.

R$ 1 bilhão e um número – também recorde – de
60.120 visitantes profissionais ligados à indústria de panificação, confeitaria e à cadeia do food
service de modo geral, vindos de todas as regiões
brasileiras e do mundo.

expositores e organizadores. O evento, realizado

Este ano, a FIPAN – consolidada como a quin-

entre os dias 15 e 18 de julho, no Expo Center Nor-

ta maior feira setorial do planeta e a maior da

te, em São Paulo, fechou suas portas com um vo-

América Latina – contou com patrocínio más-

lume recorde de negócios iniciados na ordem de

ter da Souza Cruz, patrocínio do SEBRAE para o

14
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A FIPAN 2014
recebeu mais
de 60.000
visitantes de
1.300 cidades
brasileiras e de
50 países.

16

Ciclo de Palestras para pequenas empresas de

pelos bancos”, pontua o presidente.

alimentação e bebidas e panificação, apoio da

Para Antero José Pereira, funcionando

Aipesp, Abip, Sindustrigo, Fiesp e Fecomercio

como uma janela de tendências, a FIPAN

e organização da Seven.

evolui ano a ano em termos de representa-

“Nesta edição da FIPAN recebemos visi-

tividade e reflete a materialização dessas

tantes de 1.300 cidades brasileiras e de 50 pa-

propostas no âmbito do futuro próximo: “A

íses, incluindo vários das Américas do Norte e

cada edição percebemos um tipo de cresci-

do Sul, da Europa e da Ásia, incluindo o Orien-

mento do mercado. Esse ano, sem dúvida, foi

te Médio”, comemora Antero José Pereira, pre-

o aumento de produtos integrais e sem glú-

sidente do SAMPAPÃO, entidade promotora do

ten, além dos itens ‘0 gordura’, entre outros”,

evento, um resultado que, ainda segundo ele,

destaca o executivo do SAMPAPÃO.

reflete bem essa época pós-Copa, na qual os

“A FIPAN é uma feira que tem alta impor-

negócios começam a aquecer e abrem as pos-

tância para o setor, principalmente neste mo-

sibilidades do crescimento de negócios do va-

mento, em que a panificação tem a necessi-

rejo independente de alimentos. “E essa dinâ-

dade de cumprir e se adequar às normas da

mica deverá se estender ao longo do segundo

NR12. Porém, mais do que isso, ela representa

semestre de 2014, mesmo antes das eleições.

uma oportunidade única para as padarias se

As padarias, confeitarias e lojas de conveniên-

modernizarem e se atualizarem, face à rapi-

cia devem sentir essa mudança, pois a nossa

dez da dinâmica de evolução de seu modelo

economia começa a dar sinais de melhoria

de negócios, porque na FIPAN, elas encontram

com financiamentos ao pequeno e microem-

uma enorme variedade não só de equipa-

presário com juros bem abaixo dos praticados

mentos, como também de matérias-primas e
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ingredientes para seguir se desenvolvendo. Está

organização e público bastante profissional”, re-

tudo aqui”, resume José Batista de Oliveira, presi-

gistra Nicola Tasselli, diretor da empresa.

dente da Abip.
Outro destaque, este ano, ficou por conta das

DESTAQUES ESPECIAIS

participações internacionais, focadas na exibi-

Nesta edição da feira, além dos lançamentos dos

ção de equipamentos e insumos de mais de 20

cerca de 300 expositores e 450 marcas em estan-

países, incluindo Portugal e China. Entre os des-

des distribuídos por uma área de 36.000 metros

taques nesse segmento estiveram a Wiesheu,

quadrados do Expo Center Norte, a FIPAN promo-

que trouxe da Alemanha um forno com porta

veu, também, diversos eventos paralelos, prepa-

embutível, e a France Boulangerie, que apre-

rados especialmente para os visitantes do evento.

sentou sua farinha especial para produção da

Entre eles, o SAMPAPÃO promoveu diversas me-

verdadeira baguete francesa. Digna de nota,

sas redondas, para discussão de temas de gran-

também, foi a participação da italiana Máster

de importância para o setor de panificação, tais

Martini, empresa com 42 anos de existência e

como inovação, tendências de mercado e qualifi-

presença em 151 países, que mostrou na FIPAN

cação de mão de obra, além da apresentação de

sua completa linha de óleos e gorduras vegetais.

vários cases de sucesso, tudo com transmissão

“Esta é a quarta vez que estamos na feira, e ela

ao vivo pela TV SAMPAPÃO. Digna de ênfase foi,

sempre nos surpreende positivamente, por sua

também, a participação do SENAC, que em seu

18
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Funcionando
chef Philippe Boivin, junto com ao chef e docente
como uma janela
do Master Class Lenôtre, Thiago Marcello Bettin,
de tendências, a
FIPAN evolui ano a
apresentou esculturas em pães.
ano em termos de
Por sua vez, em seu espaço especial, o Institurepresentatividade.

to do Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria (IDPC) – uma das entidades que, juntamente
com o Sindipan/Aipan-SP, integram o SAMPAPÃO
– também brilhou durante a FIPAN 2014, promovendo ali diversas atividades, entre as quais demonstrações técnicas de produção de uma ampla
gama de produtos.
Entre as instalações da FIPAN 2014 que mais
ganharam a atenção dos visitantes também esteve a Galeria de Tendências, na qual eles puderam
conhecer as tendências em maquinários, insumos e produtos prontos que podem facilitar a sua
rotina de trabalho, além de enriquecer e ampliar
o seu negócio.
Entre os destaques especiais da feira, digna de
nota, também, foi a participação do Comitê Feminino do SAMPAPÃO. Durante os quatro dias da FIPAN,
as Damas da Panificação visitaram os estandes dos
expositores, agradecendo a colaboração nas ações
desenvolvidas ao longo do ano, e convocando os
parceiros para os programas futuros.
Espaço Senac Show, ofereceu diversas palestras e

Gastronomia salgada

aulas demonstrativas, apresentadas pelos profes-

Farinhas especiais para baguetes francesas, man-

sores da instituição e convidados. As atividades

teiga para produção correta de croissants e folha-

tiveram foco na difusão de novas técnicas de pa-

dos, massas madres aromatizadas com frutas e

nificação e confeitaria, abrangendo praticamente

especiarias, mistura de pães com sabor de peito de

todo portfólio de cursos de gastronomia e nutri-

peru, coxinha vegana e linha de produtos sem glú-

ção daquela instituição do Sistema S.

ten. Tudo isso e muito mais esteve em destaque na

Destaque entre essas atividades para a pre-

área de gastronomia salgada da FIPAN 2014.

sença de profissionais da conceituada École

Com foco na cadeia de foodservice, a feira

Lenôtre, escola francesa de confeitaria e parceira

apresentou lançamentos nos mais variados seg-

do Senac São Paulo em diversos cursos. Na pro-

mentos, incluindo a gastronomia salgada. Entre

gramação da Arena Gourmet, Richard Ildevert,

suas novidades, o Moinho Anaconda, trouxe, por

chef da Lenôtre, apresentou avançadas técnicas

exemplo, a Mistura Pronta para Baguette Anamix,

de produção dos afamados macarons franceses e

que confere ao produto finalizado o sabor e a cro-

da patê à choux, a tradicional massa das bombas

cância das tradicionais baguetes francesas.

e carolinas. Já no espaço da Fiesp o chef ensinou

No segmento das farinhas, dois lançamentos

empratamento de sobremesa com frutas cítri-

merecem destaque. O primeiro, com a assinatura

cas. Além disso, neste mesmo espaço, o também

do Moinho Gourmet, é o serviço de moagem e ob-
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tenção de farinhas frescas a partir de produtos

em embalagens com 2kg, possui fácil manuseio,

como linhaça, amêndoas, castanhas, e nozes. O

apresenta alto rendimento para preparar receitas

segundo é linha de farinhas apresentadas no es-

diferenciadas. Outro exemplo nessa categoria de

tande do Molino Pasini, entre elas a farinha tipo

produtos foi o lançamento na feira da Margarina

“00”, aprovada por chefs italianos por ser extre-

de Alta Performance Amélia, da Vigor, ideal para

mamente elástica, característica indispensável

a fabricação de folhados, croissants, cremes e bo-

para se obter a verdadeira pizza napolitana, que

los, criada pelos melhores experts da indústria

esteve em exposição na Food Itália.

para os melhores da panificação. A empresa tam-

Outras novidades no segmento também

bém aproveitou a FIPAN para expandir sua linha

puderam ser conferidas no estande da France

pioneira da categoria de iogurtes Grego no País,

Panificação, uma importadora de farinhas, que

com o lançamento do Vigor Grego Gourmet, em

trouxe a Bagatelle T45 e Bagatelle T65 – ambas

bags com 1kg no sabor Original. “A Vigor iniciou

com o certificado do governo francês CRC (Re-

o desenvolvimento da categoria Grego com foco

cursos e Culturas Controladas) –, ideais para o

em produtos para o consumidor final, e agora por

preparo de baguetes, pão de chocolate, crois-

meio de sua expertise em Foodservice apresen-

sants e folhados, além da manteiga correta para

ta essa novidade, específica para o desenvolvi-

preparar o verdadeiro croissant francês, que fo-

mento de receitas. Acreditamos que os iogurtes

ram apresentadas por chefs famosos, entre os

Grego têm potencial enorme no Brasil e espaço

quais Emmanuel Bassoleil.

também no universo de transformação, já que os
brasileiros comem cada vez mais fora de casa e

Margarinas especiais

exigem qualidade e variedade”, afirma Gilberto

As novas opções de margarinas também fizeram

Xandó, presidente da Vigor.

sucesso na mostra. Foi o caso da nova Margarina

Produtos da panificação e confeitaria euro-

Sina Chef para Folhados, da Sina. Acondicionada

peia para distribuidores, moinhos, indústrias, pa-

Na feira, os
visitantes
encontraram
uma enorme
variedade de
matérias-primas e
ingredientes, além
de uma ampla
variedade de
lançamentos em
equipamentos.

20
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O IDPC também
brilhou na FIPAN,
promovendo em
seu espaço diversas
atividades, como
demonstrações
técnicas de
produção de uma
ampla gama de
produtos.
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nificadores e restaurantes gourmets também

Com e sem glúten

estiveram entre os lançamentos da empresa.

O mercado pediu e a Ocrim/Mirella atendeu.

Um dos expoentes do segmento, a Lesaffre do

Na FIPAN 2014 a empresa mostrou aos visi-

Brasil mostrou na FIPAN suas novas misturas

tantes as novas embalagens de sua farinha

para pão de batata e pão de queijo para ela-

orgânica de um 1kg e de sua farinha para

boração dos produtos com diversos tamanhos

pizza, para o mercado profissional, fabricadas

e sabores, além das misturas Super Mix para

em papel reciclável, em substituição ao polie-

produção de diferentes tipos de pães e sabores.

tileno biodegradável. As novas apresentações,

Já a Philibert Savours, empresa que produz

que já deverão estar no mercado em setem-

massas madres em pó e composições aromá-

bro, exigiram a troca de diversos maquiná-

ticas misturadas com frutas, legumes desidra-

rios na indústria. “Mas, para agradar nossos

tados e diversos temperos, trouxe novas com-

clientes, todo investimento é válido. E a gente

posições aromáticas para as massas madres. “O

sente isso pelo retorno que temos em even-

resultado da feira foi além das nossas melhores

tos como este, no qual recebemos a visita de

expectativas. O público visitante foi muito pro-

antigos e novos clientes, um grande número

fissional. Percebemos isso, porque as pessoas

deles vindos dos estados da região norte do

chegavam ao nosso estande com a ideia exata

Brasil, Amazonas, Pará e Amapá”, registra José

do que queriam, o que mostra o alto grau de

Gomes, diretor de Vendas da companhia.

evolução do mercado brasileiro de panificação”,

Por sua vez, a J Macêdo, que produz fari-

observa Pascal Philibert, presidente da empresa.

nhas, mistura para bolos e pães, fermentos e

Quem também marcou presença na feira

aditivos, em sua segunda participação na fei-

foi a Nilpan, responsável pelo lançamento da

ra após sua reentrada no segmento profissio-

mistura de pão sabor peito de peru, também

nal, mostrou em seu estande seu novo pane-

contou em seu estande com a exposição de

tone com gemas – que já integra as gemas em

suas já tradicionais misturas prontas para pa-

pó em sua formulação – e as misturas para

nificação e confeitaria, recheios e brilhos pron-

pão de queijo e bolo de coco. Outra novidade

tos, fermentos e melhoradores de farinha.

da empresa apresentada ao público foram as
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massas madres para pães crocantes e integrais
para panificação: “Elas vêm para resgatar e agregar valor à forma artesanal de o panificador fazer
o seu pão italiano, ciabata, baguete ou integral,
destacando a coloração, o sabor e a crocância da
casca”, explica Leonardo Rios, coordenador de
Trading da empresa.
Dentro da proposta de saudabilidade, a Associação Brasileira de Fabricantes de Produtos sem
Glúten lançou uma linha de produtos sem glúten,
entre eles, bolo, tortas, lasanha e petiscos e pão de
queijo sem lactose. E a Santa Helena, por sua vez,
trouxe a pasta integral de amendoim, um lançamento que beneficiará quem procura os nutrientes do grão, sem agredir o organismo.
Portfólios completos

Com suas marcas Fleischmann e Mauri, a AB Brasil
participou da FIPAN pelo nono ano. Nesta edição,
a empresa montou um estande cuja ambientação
remetia o visitante à uma verdadeira praça, com o
objetivo de demonstrar a diversidade de seus portfólios e de reforçar aos clientes a possibilidade de
que eles podem encontrar tudo o que precisam em

amplamente atingido – de nossa participação foi

um só lugar. Com 195 metros quadrados estande

comunicarmos ao trade e ao setor os investimen-

recebeu a visita de milhares de pessoas, entre elas

tos que a empresa vem fazendo para modernizar

60 distribuidores das marcas, vindos de diversas

suas fábricas, aumentando a capacidade produ-

partes do país para conhecer em primeira mão,

tiva e proporcionando produtos com mais quali-

os diferenciais e lançamentos em produtos, en-

dade. Com isso, buscamos excelência no serviço,

tre eles, a nova marca Vitabread da Fleischmann,

atendendo os mais altos níveis de exigência do

composta por seis versões de pães funcionais, e o

mercado de panificação”, afirma , Gonzalo Correa,

lançamento da marca SoftGrão, da Mauri: a versão

CEO da Belarina.

Linhaça, que ampliou sua linha de produtos. Por

Já o Moinho Santa Clara veio para a FIPAN dis-

conta desse sucesso, a organização da FIPAN, con-

posto a repetir o sucesso de outras participações

cedeu à empresa o “Prêmio de Melhor Estande Aci-

na feira e, mais uma vez, obteve sucesso nessa

ma de 130 Metros Quadrados” do evento. Entre os

empreitada. “Fizemos muitos contatos para futu-

mais de 300 expositores, a AB Brasil também ficou

ros negócios, e os visitantes ficaram muito bem

com os primeiros lugares em Projeto e Decoração

impressionados com a nossa completa linha de

e Identidade Visual.

produtos, que acaba de ganhar um novo inte-

Presente em todo o Brasil desde 2010, a Belarina

grante: o Concentrado de Fibras, cozido e tostado,

Alimentos também marcou presença da fei-

com shelf-life de seis meses, para enriquecimen-

ra, apresentando em seu estande seu completo

to de pães integrais, que é a última tendência em

portfólio com mais de 200 produtos, no qual se

termos de saudabilidade”, explica Waldir Santos

destacam suas massas e farinhas. “O objetivo –

Abbondanza, gerente comercial da companhia.
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A feira
aconteceu em
clima de boas
perspectivas,
num momento
em que a
economia
começa a
dar sinais de
melhoria.

trada no segmento de óleos especiais para o setor
de alimentação fora do lar, com o lançamento do
óleo de girassol da marca Cukin, o primeiro óleo
especial de alta performance para o mercado de
food service do Brasil. “Ao apresentar esses lançamentos a Bunge amplia seu portfólio de soluções
para frituras e oferece alternativas de acordo com
a necessidade de cada cliente”, sublinha Alberto
Torres, diretor de Ingredientes de Alimentos & Ingredientes da Bunge Brasil.
Focada no mesmo segmento, a área de Foodservice da Ajinomoto do Brasil preparou inúmeras novidades para a FIPAN 2014. Quem visitou
o estande da empresa na feira, pôde participar
de workshops gratuitos sobre planejamento de
menu, redução de sódio e inovação no cardápio,
e conferir a preparação de receitas especiais da
Oficina do Sabor, a Cozinha Experimental da empresa, além de poder degustá-las. Os workshops
acontecem cinco vezes ao dia e a Cozinha Show
acontece durante todo o evento. De acordo com
Eduardo Bonelli, gerente de Marketing Foodservice da Ajinomoto do Brasil, a participação na

De olho no foodservice

FIPAN foi extremamente estratégica para os ne-

Conhecida internacionalmente pelo tradicional

gócios da companhia. “O segmento de padarias

pão de queijo, a Forno de Minas participou pela

é muito importante para a Ajinomoto e tem alto

quarta vez consecutiva da FIPAN, quando os visi-

potencial em termos de alimentação fora do lar.

tantes tiveram a oportunidade de conhecer o mix

Nosso objetivo é compartilhar conhecimento, for-

completo que a marca oferece para o foodservi-

talecer laços com os clientes atuais, apresentar os

ce e também para o varejo. O destaque deste ano

benefícios dos nossos produtos e também gerar

foi a linha de massas frescas congeladas Mam-

experiência com nossas marcas para quem ainda

ma D’Alva, lançada há pouco mais de um mês e

não as conhece”, explica.

que já conquista o paladar dos brasileiros. “A fei-

O foodservice também esteve na mira da Copra

ra representou uma oportunidade para expormos

Alimentos, que lançou na FIPAN o leite de coco

nossos produtos e estreitarmos o relacionamen-

em embalagem stand-up-pouch, a primeira no

to com os clientes de foodservice, segmento que

Brasil para essa finalidade. Prática, segura e eco-

muito nos interessa”, salienta Vicente Camiloti,

nômica é uma excelente alternativa para uso

diretor comercial da Forno de Minas.

em cozinhas e confeitarias profissionais. “Esse

Utilizando seu conhecimento técnico e a co-

lançamento é mais uma inovação da Copra, que

nectividade de suas diferentes áreas de atuação

apresentou o Óleo de Coco Extra Virgem ao Brasil.

vem desenvolvendo soluções inovadoras para o

Com essa novidade reduziremos custo e aumen-

mercado alimentício, a Bunge fez uso de sua par-

taremos a produtividade, o que certamente será

ticipação na feira para apresentar a nova embala-

necessário porque o produto vai despertar muito

gem das gorduras Cukin e, ainda,marcar sua en-

interesse nos consumidores não só devido a sua
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qualidade mas a sua facilidade de manuseio e

tre mistura para bolo, confeitaria e farinhas para

descarte da embalagem. Eu acho que será uma

pizza, com destaque para sua linha Zero Açúcar

revolução no mercado de leite de coco”, destaca

e para a linha Especial Cakes, para cupcakes e

Hélcio Oliveira, diretor da Copra.

muffins. “Em 2015, a Vilma estará completando
90 anos, e fizemos questão estar na FIPAN para

De dar água na boca

estreitar nossa parceria com o setor de panifica-

Paraíso dos confeiteiros e de muitos visitantes,

ção”, pontua Renata Murta Moreira, gerente de

os estandes dedicados ao setor de confeitaria

Processos da Vilma Alimentos.

foram bastante procurados e visitados durante

Outra peso-pesado no segmento, a Rich’s,

a FIPAN 2014, principalmente pelo colorido, be-

aproveitou o evento para apresentar a DFAF,

leza e qualidade de seus produtos. As novidades

uma massa leve com casquinha crocantes,

foram desde as linhas de pré-misturas, cober-

além de tortas prontas congeladas nos sabores

turas e recheios para donuts, brownies, cakes,

chocolate, limão e holandesa, donuts, cookies

muffins e cookies, até cremes de confeiteiro com

e folhados congelados. “Hoje, o mercado da pa-

características especiais.

nificação e confeitaria é muito exigente e re-

E esse desfile teve várias “tops”. A AIT, por

quer muita agilidade. E a Rich’s, como empresa

exemplo, trouxe para a feira a sua linha de

especialista em facilitar o desenvolvimento de

pré-misturas, concentrados e apresentará uma

produtos complexos deste segmento, resol-

nova gama de massas madre. Destaque também

veu trazer para a FIPAN uma linha bastante

para as novidades da Adimix, como Creme Con-

diferenciada e prática como, por exemplo, os

feiteiro Pronto para Uso, sem lactose e que faci-

cookies com sabor de bolos”, comenta Cláudio

litará o confeiteiro a finalizar o seu trabalho de

Irie, diretor geral da companhia.

forma rápida pois já vem pronto.

Disposta a estreitar ainda mais sua par-

Já a Dawn Alimentos trouxe novas linhas de

ceria com os profissionais da panificação e do

pré-misturas, coberturas e recheios para donuts,

foodservice, a Blend Coberturas, por sua vez,

brownies, cakes, muffins e cookies, com desta-

mostrou na feira uma nova linha diet de cober-

que para sua linha de congelados para finaliza-

turas para sorveterias e confeitarias, preservan-

ção e customizáveis, aos quais os confeiteiros e

do o sabor de frutas vermelhas como morango e

panificadores podem aplicar seu toque pessoal,

do chocolate e baunilha. “A Blend tem uma lon-

além de outras novidades dentro do conceito do

ga história de parceria com o setor, e com nossos

American Bakery, como os recheios à base de

produtos, os operadores podem oferecer a seus

frutas, importados dos Estados Unidos. “Há dez

clientes uma enorme gama de soluções, sempre

anos, não havia esse conceito e muito menos

com qualidade, segurança e alta rentabilidade”,

esses produtos no Brasil. Mas, inegavelmente, o

resume Neudo Lambertucci Filho, sócio-funda-

American Bakery é um segmento que vem cres-

dor da empresa.

cendo muito ultimamente no País. E, como esse

Seguindo as tendências gastronômicas que

conceito está no DNA da Dawn, nós estamos

destacam sabores e apresentações gourmet,

apostando muito nele por aqui”, afirma Cecilia

rústicos e brasileirinhos, Arcólor levou à feira

Avila Martins, diretora executiva da companhia.

produtos inovadores, como suas novas linhas
de misturas para pães seguindo as principais
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Parcerias renovadas

tendências gastronômicas atuais, com sabores e

Novidades em profusão também no segmento de

apresentações gourmet, rústicas e tipicamente

massas de doces e coberturas. A Vilma Alimentos

nacionais. Um dos destaques é a Mistura para

trouxe seis lançamentos para a FIPAN 2014, en-

Pão de Ovos, para confecção de um pão macio
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e mais adocicado. Na confeitaria fina, a novidade

não ‘sua’ na vitrine, feito com manteiga de cacau

da empresa foi a ampliação de sua linha de pas-

mesmo, muito prático e fácil de usar – com 20 se-

tas de açúcar, com a Pasta Americana ganhando

gundos de micro-ondas ele já está pronto para ser

o sabor Baunilha, e a Pasta para Flores a cor ver-

usado”, garante Gustavo Aratani Nishimura, ge-

de folha, para facilitar e aprimorar a decoração

rente de Marketing da companhia.

de bolos artísticos. E inovação continua sendo o
mote da empresa: “Em três anos, investiremos

Chocolates e sorvetes

R$ 6 milhões em pesquisa e desenvolvimento para

Já no estande da Harald, além de assistir diver-

gerarmos inovação e criar produtos de valor agre-

sas aulas-show, a cargo de chefs chocalatiers de

gado para nossos clientes. Além da diferencia-

renome, como Alexandre Bispo e Lucas Corazza,

ção, apostamos na versatilidade, na praticidade

os visitantes da feira também puderam conhe-

e na facilidade de uso”, revela afirma Alexandre

cer diversos lançamentos da empresa, entre os

Gomes, diretor da Arcólor.

quais o Harald Melken Cobertura e Recheio 4kg,

Trabalhando com distribuição e indústria, a

o Harald Confeiteiro Raspar e Cobrir 2,3kg e a

Festpan aproveitou a FIPAN 2014 para divulgar sua

nova linha Harald Melken de produtos derivados

linha de quase 200 produtos de marca própria para

de castanhas. “Os lançamentos apresentados na

a panificação e confeitaria, entre os quais o desta-

FIPAN atendem a uma demanda do mercado. O

que foi a Ganache Chocofest, uma fina cobertura,

retorno durante a feira foi muito positivo, tivemos

lisa e brilhante, com cor e sabor de chocolate, que

mais de 500 pessoas cadastradas nos cursos para

deixa qualquer sobremesa irresistível: “Trata-se de

a apresentação dos novos produtos”, afirma Jacob

um produto muito estável, de alta qualidade, que

Cremasco, diretor comercial da Harald.
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Para atender à crescente evolução do merca-

para armazenamento e conservação de lixo

do de chocolates no Brasil, outra que não para

orgânico, entre muitas outras novidades. A

em termos de lançamentos e novidades é a Barry

Unimap Tecnologia em Refrigeração, por exem-

Callebaut. Presente na FIPAN 2014, ela trabalhou

plo, apresentou um túnel de congelamento

em seu estande a divulgação de suas marcas

contínuo para automatizar o congelamento de

Callebaut, de chocolate belga, e Sicao, de chocola-

pães e salgados, entre outros. Esse trabalho, até

tes produzidos no Brasil. “No âmbito da primeira,

agora, utilizava carrinhos e funcionários que

lançamos nosso primeiro Chocolate de Origem

ficavam expostos a temperaturas baixíssimas,

Brasil, desenvolvido na Bélgica, com chocolate da

o que não precisará mais acontecer graças ao

Bahia e do Pará. Já dentro da linha Sicao, apre-

novo equipamento. Também com foco em refri-

sentamos as novas embalagens da linha Blend,

geração, a Frigocenter apresentou na feira uma

nossos Chips Forneáveis e, ainda, nossos Choco-

câmara frigorífica de pequeno porte, a Chillers

lates em Gotas, em embalagens com 2kg, todos

E-cold Basic, destinada à instalação em peque-

para uso profissional”, detalha Antonio Moreira,

nos estabelecimentos, como padarias, restau-

gerente de Marketing Foodservice da empresa.

rantes e lojas de conveniência, e dotada com

Para estreitar sua já fortíssima parceria com
o canal padaria, a Kibon marcou presença na

um inovador sistema de controle, que permite a
redução dos custos com energia.

feira com um estande no qual mostrou os pro-

A seleção de novidades continua com a LPA

dutos que lançou antes da Copa do Mundo, com

Máquinas, que lançou uma máquina automática

destaque para os itens de suas linhas Blast, Max

que recheia e corta uniformemente pães de alho

e Cremosíssimo. “Para nós o canal padaria é,

– um serviço que, atualmente, é realizado de ma-

ainda, o mais representativo em termos de dis-

neira artesanal –, que permite dar um salto de

tribuição, embora outros canais concorrentes –

produtividade de 150 para 2 mil pães por hora.

como o comércio de vizinhança e a conveniên-

Outro destaque mostrado na FIPAN 2014 nessa

cia – venham crescendo também. Por isso, nossa

área foi o novo divisor VDD807, da Vemag, de-

preocupação não é só focar nos lançamentos,

senvolvido para o fracionamento suave de mas-

mas também no fornecimento de soluções em

sas, permitindo a produção de até 9.600 porções

termos de sobremesas geladas para os panifica-

por hora, com redução de custos, uma vez que

dores, oferecendo nossa experiência de fora do

o equipamento dispensa o uso de óleo para os

balcão, para dentro do balcão”, explica Ricardo

cortes. Dentro da mesma categoria, a Inove Brasil

Moraes dos Reis, gerente de Trade Marketing

também trouxe a sua divisora para bisnagui-

para o Canal Padarias da Kibon.

nhas, que deixa a massa pronta com cilindros,
faz a divisão desta com oito facas rotativas e cor-

Tecnologia de ponta

ta os pãezinhos com uma faca vertical.

Novidades em máquinas, equipamentos e acessó-

Com tradição e assiduidade na FIPAN, a Prática,

rios também não faltaram na FIPAN 2014. O se-

por sua vez, mostrou nesta edição da feira sua

tor, nesta FIPAN, teve como mote a modernização,

nova linha de máquinas automáticas para divi-

com o objetivo de aprimorar as tecnologias apre-

são e modelagem, ideias para massas de baixa a

sentadas na feira do ano passado, bem como de

elevada hidratação, garantindo praticidade ope-

inovar no design dos equipamentos. Isso tudo, é

racional, padronização e produtividade. “Além

claro, sem esquecer da funcionalidade.

disso, exploramos no estande a nossa parceria

Foram realizados muitos lançamentos de

com a empresa internacional Ice-O-Matic, que

maquinários para o setor de foodservice, como

produz uma máquina para fabricação de gelo, da

câmaras frigoríficas e gabinetes refrigerados

qual somos representantes exclusivos no Brasil”,
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explica Felipe Nascimento, asses-

na FIPAN, e, no nosso entender,

sor comercial da Prática.

a melhor de todas. Aqui, pude-

Na linha de confeitaria, a

mos apresentar os aperfeiçoa-

Walpan lançou uma mesa de

mentos que aplicamos aos nos-

inox com tampo de polietileno

sos produtos ao longo do último

removível e fôrmas para cup-

ano, novidades que, certamente,

cakes teflonadas. Enquanto isso,

surpreenderam o público. Os pa-

a Paulistinha, que fabrica fatia-

nificadores brasileiros querem

doras para pães de fôrma, apre-

equipamentos de alta qualidade,

sentou o novo design do equipa-

e isso nós podemos entregar, a

mento, agora mais prático e com

custos bastante competitivos”,

detalhes requintados. Também
presente na feira, a Engefood, representante
para cozinhas profissionais, trouxe toda a linha de máquinas da marca italiana Unox. Já a
Progresso, que produz uma completa linha de
máquinas e fornos para panificação, lançou na
feira o grupo automático GA-2000, com bandejas
aromatizadas para pão francês.

A AB Brasil
recebeu o
prêmio de
“Melhor
Estande
Acima de
130 Metros
Quadrados”
da feira.

explica José Antonio Almeida,
diretor fabril da Ramalhos.
Moda e mobiliário

Ponto alto da FIPAN 2014 também foram as novidades e lançamentos em uniformes para padarias e foodservice. Nessa área, a Alex Fabi, criou
designs exclusivos, com modelagem diferenciada, além de cores de tecidos que ganham vida e

Preços competitivos

permitem o conforto e a higiene dos funcionários.

Responsável pela criação da máquina de coxi-

Seguindo a filosofia de criar para cada um deles

nhas no Brasil, a Bralyx investiu em diversificação

um costume exclusivo, de acordo com a área da

e apresentou na FIPAN 2014 linhas diferenciadas

padaria em que cada funcionário atua, a em-

para confecção dos produtos que estão em alta

presa apresentou, por exemplo, uniformes mais

no momento, como bolos caseiros, bombas, e em-

resistentes para quem trabalha na cozinha, pre-

panados, além de salgados e doces tradicionais

parando pães; para os chapeiros, que preparam

ou inovadores, como os mini bolos ou a coxinha

sanduíches, um mais prático, em função do nú-

vegana. Destaque para a Cakeline – que substi-

mero de movimentos que têm que realizar; e um

tui toda a operação manual de depositar e pesar

mais diferenciado, com design inovador, para os

a massa na forma, com capacidade de proces-

garçons e atendentes. Isso, além dos uniformes

sar 350 bolos por hora –, além da empanadeira

especiais para as áreas administrativas, toucas,

Empanamix Plus, com versões específicas para

bonés e boinas, que acompanham o uniforme dos

produtos cilíndricos ou planos. “O objetivo foi

garçons, para proteção dos cabelos, garantindo a

estimular nossos clientes a ampliarem suas op-

higiene de quem estiver servindo as mesas.

ções e atenderem número maior de clientes”, diz
Beatriz Poleto, sócia-fundadora da Bralyx.

Líder nacional do mercado descartáveis, a
Lagrotta Azzurra também participou da FIPAN

Quem também marcou presença na feira,

2014, com objetivo de conquistar mais espaço no

com um estande muito bonito, no qual apresen-

varejo com lançamentos específicos para o público

tou toda a sua linha de produtos, foi a Ramalhos,

profissional do mercado de alimentos. Assim, uma

empresa portuguesa, fabricante de equipamen-

das principais novidades mostradas pela empre-

tos como fornos, estufas de fermentação e câ-

sa foi o lançamento de novos uniformes, entre os

maras de frio para panificação, entre outros

quais se destacaram as dólmãs femininas e mas-

produtos. “Esta foi a nossa terceira participação

culinas nas cores bege com viés marrom e preta,
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com viés vermelho. Além disso, a Lagrotta

apresentou sua nova linha de móveis modu-

Azzurra vendeu produtos descartáveis como

lares produzidos em marcenaria e vitrines

luvas em diversos modelos e materiais, toucas,

expositoras em aço, com a Madri, com vidros

máscaras, aventais, bandanas, calças, batas e

curvo e reto, além de expositores de bolos e

jalecos, entre outras peças de vestuário.

sua completa linha de cocção e refrigeração,

Entre as novidades de móveis e acessórios,

que recebeu aperfeiçoamentos sofisticados,

um dos destaques da FIPAN foi, certamente,

como iluminação LED. “Tivemos uma visita-

o estande da Elvi, que expôs para os visitan-

ção significativa de pessoas interessadas em

tes, entre outros itens, a vitrine Quadrat, com

nossos produtos, que, conhecendo a qualida-

design arrojado e atual, além dos mobiliários

de desses itens, vieram aqui com o objetivo de

em madeira para ambientes de preparação

fechar negócio”, comemora Camila Dourado,

e venda de alimentos. A empresa também

do Departamento Comercial da Elvi.

Reconhecimento internacional
Maior feira de panificação do mundo valoriza modelo brasileiro de padaria.
O cenário positivo do segmento atrai
diversos especialistas interessados em conhecer o modelo brasileiro que tem movido
o crescimento nacional. Representantes da
IBA, realizada em Munique, na Alemanha,
estiveram presentes na FIPAN para visitar
expositores brasileiros e conhecer os diferenciais desse modelo.
“A IBA recebe visitantes e expositores do
mundo inteiro. Na última edição foram registrados 70 mil visitantes de 164 diferentes
países. Desses, 958 profissionais eram brasileiros em busca de conhecer e apresentar
Os representantes
da iba fizeram
questão de
prestigiar o
evento do
SAMPAPÃO.
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as tendências e novidades desse setor”, diz
A IBA, maior evento de panificação do mun-

Peter Becker, presidente da Confederação

do, participou este ano da FIPAN. O objetivo

dos Padeiros Alemães.

foi conhecer empresas que são atuantes em

A próxima edição da iba já tem data con-

um dos maiores segmentos brasileiros da

firmada para acontecer entre os dias 12 e 17

economia e promover um intercâmbio de

de setembro de 2015, e pretende aumentar

melhores práticas. O setor de panificação

a participação brasileira. “Viemos ao Brasil

e confeitaria, segundo dados do ITPC/Abip,

para promover a continuidade do sucesso

faturou perto de R$ 76,5 bilhões em 2013,

da participação dos expositores brasileiros

resultado esse advindo dos negócios de 63,2

na feira, que ocuparam 464,5 m² na última

mil panificadoras, que receberam, no mesmo

edição. Esperamos aumentar isso para a edi-

ano, cerca de 43 milhões de clientes e con-

ção 2015”, finaliza Dieter Dohr, CEO da GHM,

trataram 18 mil funcionários.

empresa organizadora da iba.
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destaque / JANTAR DO PANIFICADOR

Uma noite para

ser lembrada
Festa em comemoração ao Dia do Panificador mais uma vez reúne o setor
em grande jantar no Clube Atlético Juventus. Alegria, homenagens e muita
descontração foram os destaques do evento.

Roberto Leal foi
a grande atração
do encontro
deste ano, que
reuniu mais de
1.200 pessoas.

N
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No dia 3 de julho, uma quinta-feira, mais uma

nix e, ainda, com um show especial do cantor

vez, o salão de festas do Clube Atlético Juven-

português Roberto Leal.

tus foi palco do tradicional Jantar do Panifica-

Com muita energia, Roberto e sua trupe de

dor, promovido pelo SAMPAPÃO. Mais de 1.200

músicos e bailarinos deram o seu recado para

pessoas lotaram as dependências do lugar,

os convidados, que praticamente só pararam

emprestando alegria e descontração ao even-

de dançar e se divertir para degustar o cardá-

to, que contou com a animação da Banda Fê-

pio da festa, encabeçado por um maravilhoso
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feliz com o momento atual vivido pelas padarias paulistas, cujo modelo vem evoluindo de
maneira consistente, dando exemplo para as
outros estados e regiões do Brasil e, porque não
dizer, para o mundo. Antero José Pereira sublinhou que o setor também foi afetado pela desaceleração da economia, mas as vitórias conquistadas no ano passado – com a redução do
ICMS para produtos produzidos em padarias e
a linha de crédito de financiamento para adequação à NR12 – conseguiram equilibrar o setor.
“Hoje é um dia de festa, de confraternização dos panificadores de São Paulo. E é muito bom dizer que vocês fazem a diferença no
nosso setor. Não é à toa que a panificação
paulista é tão pujante. Muito obrigado! E podem estar certos que as entidades que compõem o SAMPAPÃO irão trabalhar sempre e
cada vez mais para que ela seja não só a melhor do Brasil, como de todo planeta”, enfatizou o presidente.
Panificadores do Ano

Ponto alto da festa, também, foi a entrega do “Panificadores do Ano”, idealizado pelo SAMPAPÃO,
e por meio do qual celebra o sucesso do trabalho de um seleto grupo de empresários do setor que se destacaram, por seu empreendedorismo e visão de negócios, ao longo do último
ano e foram escolhidos para representar toda a
categoria dos panificadores paulistas.
Os homenageados deste ano foram Fábio
Roberto Mota, proprietário da Panificadora BraDiversas
autoridades e
personalidades
ligadas ao setor
da panificação
fizeram questão
de prestigiar
o jantar.

seiro; Adalberto Araújo Camelo, proprietário do
bacalhau regado a azeite de oliva, além de ou-

Empório Belas Artes; Para Luiz Carlos Moreira,

tras iguarias deliciosas, tudo isso para come-

proprietário da Anália Franco Gastronomia;

morar com muita felicidade e orgulho o dia

e Manuel de Oliveira Martins, proprietário da

de uma classe muito trabalhadora, composta,

Pães e Doces Angola. Como sempre acontece,

em sua maioria por imigrantes portugueses e

o momento em que os representantes de cada

seus descendentes.

estabelecimento foram chamados ao palco do

Em seu depoimento de boas-vindas, Antero

salão de festas do Juventus para receber suas

José Pereira, presidente do SAMPAPÃO agrade-

placas de homenagem foi marcado por muitos

ceu a presença maciça da família panificado-

aplausos e grande emoção.

ra paulista ao evento e se disse especialmente

Muitos convidados prestigiaram o Jantar
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destaque

em comemoração ao “Dia do Panificador”. Deputados, vereadores, representantes Sindicais, todos
queriam cumprimentar o segmento e demonstrar
o carinho que nutrem pela categoria. O presidente das Entidades, Antero José Pereira, agradeceu
as presenças e lembrou que como cidadãos todos

Autoridades,
personalidades
e diversos
amigos da
panificação
fizeram
questão de
prestigiar
o jantar.

que têm pela categoria.
Assim, o evento contou com a presença do
prefeito de Ibiúna, Eduardo Anselmo Domingues
Neto; do cônsul de Portugal em São Paulo, Paulo
Lourenço; dos deputados federais Arnaldo Faria
de Sá e Vicente Cândido; do deputado estadu-

podem reivindicar qualquer coisa, mas como En-

al Fernando Capez; do vereador de Guarulhos,

tidade não é possível apoiar ninguém, uma vez

Edmilson Americano; e dos vereadores de São

que estamos em ano de eleições.

Paulo, Adilson Amadeu e Toninho Paiva. Este úl-

Segundo Antero José Pereira, o setor também

timo, aliás, veio trazendo uma boa notícia para os

foi afetado pela desaceleração da economia, mas

panificadores: “Acabamos de aprovar em primei-

as vitórias conquistadas no ano passado, com a re-

ra votação a permissão de estacionar em frente

dução do ICMS para produtos produzidos em pa-

as padarias por 15 minutos”, informou sob aplau-

darias e a linha de crédito de financiamento para

sos. Em 1994 o vereador aprovou lei semelhante

adequação à NR12, conseguiram equilibrar o setor.

para farmácias. Ele diz que essa lei vai trazer benefícios para as padarias em função da dificulda-

Presenças ilustres

de de estacionar na cidade.

Diversas personalidades e autoridades – entre

A exemplo de suas edições anteriores, este

membros do Executivo e do Legislativo, do corpo

ano, também, o Jantar do Panificador contou com

diplomático e de representantes de sindicatos li-

o patrocínio e com a entrega e sorteio de brindes

gados ao setor – também, fizeram questão de com-

de grandes parceiros patrocinadores da indús-

parecer ao Jantar do Panificador do SAMPAPÃO

tria. Foram eles: Ambev, Anaconda, Bunge, Kibon/

para cumprimentar a família panificadora paulis-

Unilever, Moinho Pacífico, Moinho Santa Clara,

ta e demonstrar o carinho, a admiração e o apreço

Ocrim, Polialimentos e Souza Cruz.
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especial / DIA DAS CRIANÇAS

comer errAdo aumenta
risco de colesterol alto em crianças
Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o problema afeta, pelo menos,
20% da população entre dois e 19 anos de idade.

N

No última dia 8 de agosto comemorou-se

acomete as mulheres, principalmente logo

mais um Dia Nacional de Combate ao Coles-

após a menopausa. Mas, as crianças, infeliz-

terol. Mais do que uma data no calendário, ela

mente, não estão livres do problema. E isso é

apresenta uma excelente oportunidade para

extremamente preocupante.

refletirmos sobre o problema do colesterol,

Por conta disso, o programa Meu Pratinho

matriz de muitas doenças, e cujas “vacinas”

Saudável – iniciativa do Instituto da Criança

mais eficazes são, basicamente, dieta saudá-

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Me-

vel, atividade física regular e controle de peso.

dicina da USP em parceria com a LatinMed

Apesar de mais comuns entre os homens, a

Editora em Saúde – faz um alerta aos pais so-

alteração nos níveis do colesterol também

bre os riscos do colesterol alto em crianças.
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especial

StockFree

Hábitos alimentares inadequados, como abu-

dos intestinos. “Além disso, muitos produtos

sar dos fastfood e alimentos industrializados

também contêm altas taxas de sódio, caso

e não comer frutas, verduras ou legumes, são

dos refrigerantes e do macarrão instantâneo,

os principais “vilões” que podem favorecer

que causam retenção de líquidos e pressão

o surgimento da doença ainda na infância,

alta”, alerta.

além de outros problemas como obesidade,
diabetes e hipertensão.

Por essa razão, afirma a especialista, os
pais e responsáveis devem estimular a ado-

Segundo a médica Elisabete Almeida,

ção de hábitos saudáveis desde cedo. Nas re-

coordenadora do programa, o colesterol

feições, uma das principais recomendações é

elevado em crianças e adolescentes é mais

que metade do prato da criança nas refeições

comum do que se imagina. “Segundo a So-

principais seja preenchido com verduras e le-

ciedade Brasileira de Cardiologia, o problema

gumes (crus e cozidos) e que a outra metade

afeta, pelo menos, 20% da população entre

seja preenchida com 1/4 de alimento rico em

dois e 19 anos de idade”, diz. Ela explica que

proteínas e 1/4 de alimentos ricos em car-

os alimentos industrializados e os chamados

boidratos. O café da manhã e os lanches de-

fast-food contêm quantidade elevada de con-

vem conter pelo menos um alimento rico em

servantes, aromatizantes e sal, responsáveis

proteínas, um alimento rico em carboidratos

por alergias e problemas gastrointestinais, e

e um alimento de origem vegetal, podendo

pouca fibra, que prejudica o bom movimento

ser frutas, verduras ou legumes.
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Os pais e
responsáveis
devem estimular
os pequenos a
adotar hábitos
saudáveis de
alimentação
desde cedo.

especial

Quando checar o colesterol

natado. “Além disso, as carnes e queijos devem

A recomendação é checar o colesterol das crian-

ser magros, de preferência os brancos. Com os

ças a partir dos 10 anos de idade. Mas se houver

sorvetes, acostume seu filho com os de frutas e

no histórico familiar pessoas com problemas de

evite os de massa, pois tem gordura saturada e

colesterol alto ou com doenças cardiovascula-

muito açúcar”, diz a coordenadora do Meu Prati-

res em idade jovem, a dosagem deve ser iniciada

nho Saudável.

antes, aos dois anos. Segundo a Dra. Elisabete, a

No lanche da escola, a dica é optar por frutas

partir dos três anos os pais já podem acrescentar

inteiras ou picadas, sucos ou vitaminas de frutas,

fibras na alimentação da criança, oferecendo fru-

bebidas à base de leite desnatado, leite ou suco

tas, legumes, verduras, cereais integrais e legumi-

de soja ou iogurtes desnatados, sanduíches à base

nosas. “As fibras ajudam a eliminar as gorduras,

de pão integral, de centeio, de fibras ou de grãos,

evitando que elas sejam absorvidas pelo organis-

com queijo branco, peito de peru, tomate, alface e

mo”, explica.

cenoura ralada. Além disso, biscoitos ou cookies

Os alimentos que devem ser evitados no caso

integrais e bolos de cenoura com aveia e bolo

da criança apresentar colesterol elevado são os

de casca de banana. “E, além da alimentação, as

de origem animal e as gorduras saturadas, aque-

crianças devem brincar, pular, correr. Ou seja, fa-

las que são sólidas na temperatura ambiente,

zer atividade física diariamente e evitar ficar mui-

como, por exemplo, a margarina. Quanto ao lei-

to tempo na TV, computador ou tablet, para aju-

te, deve-se preferir o semidesnatado ou o des-

dar no controle do colesterol”, finaliza a médica.
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padaria foodservice
StockFree

Pequenos grandes
consumidores

Pesquisa inédita da ESPM revela hábitos e tendências do
consumidor infantil no foodservice.

T
40

Todo mundo sabe que o mercado de foodser-

questrada por um tipo de consumidor muito

vice vem apresentando crescimento expres-

especial: as crianças.

sivo ao longo dos últimos anos. Mas o que

Para entender a dinâmica desse segmento,

muita gente ainda não se deu conta é de que

a Escola Superior de Propaganda e Marketing

boa parte desse desenvolvimento tem sido or-

de São Paulo (ESPM-SP) encomendou ao IPESO,

IP&C 795 Ago/Set 2014

padaria foodservice

empresa especializada em pesquisas quantita-

que 93,5% delas preferem comida brasileira”,

tivas com amostragem domiciliar, o estudo ex-

pontua o Prof. Victor., dando, também, a ordem

clusivo Menu Kids. Realizado sob a coordenação

das preferências que vêm depois dela: comida

do Prof. Victor Trujillo, da ESPM, e apresentado

italiana, 77%; americana fast-food, 73,1%; ára-

em maio, durante a primeira edição da Foodser-

be, 18,3%; japonesa, 10%; e chinesa, 7,2%.

vice Week no Brasil, a pesquisa ouviu 800 pais

Outro dado interessantíssimo revelado

de crianças de 18 meses a 12 anos no estado de

pela pesquisa é que a presença de um espaço

São Paulo, para desvendar o rol de preferências

ou menu “Kids” no restaurante ou padaria é o

da garotada quando o assunto é comida, tra-

quinto fator determinante entre os itens que

zendo à luz alguns resultados surpreendentes.

mais influenciam na escolha dos pais por

A primeira delas dá conta que a culinária

esse estabelecimento. A maior relevância do

brasileira é a preferida dos pequenos, que, em-

“Espaço Kids” se dá nos jantarem em dias de

bora apresentem gostos variados, não dispen-

semana, quando sobe na lista para o tercei-

sam um bom prato de arroz com feijão. “Em que

ro fator que mais influencia na decisão dos

pese o fato de que as massas, lanches e fritas

pais. No cômputo geral, 56,2% dos pais pro-

tenham uma notável presença na alimentação

curam ir a locais que têm cardápio e espaço

das crianças, a cultura apresenta grande influ-

reservado às crianças, sendo que 9,7% deles

ência na preferência do tipo de comida con-

afirmaram que só frequentam locais que dis-

sumida pelas crianças. Nosso estudo mostrou

ponham desses atributos.

Ago/Set 2014 IP&C 795

41

padaria foodservice

Menu infantil

rência (7,3%) os sucos de frutas naturais. Toda

Em termos do que entra no prato da garotada,

essa saudabilidade contrasta, entretanto, com

a pesquisa Menu Kids detectou que, de forma

o hábito já bastante solidificado de os pais

geral, o que os pais sentem mais falta no car-

proporcionarem aos seus filhos alguma indul-

dápio que vem sendo oferecido pelas casas

gência nos finais de semana e nos feriados:

atualmente é de preparações naturais, com

nesses dias, os sanduíches e as batatas fritas

reduzido teor de gordura e que englobem ali-

– com 34,1% e 32,5%, respectivamente – são

mentos com maior variedade de ingredientes

os alimentos mais consumidos no jantar. “E

saudáveis. “Opções de saladas e pratos com

vale ressaltar, ainda, que tanto nos dias úteis

combinações que contenham verduras e le-

quanto nos finais de semana e feriados, os

gumes são os itens que os pais mais sentem

restaurantes fast-food são os mais frequenta-

falta no menu infantil dos lugares que fre-

dos pelas crianças, seguidos pelos restauran-

quentam”, afirma o Prof. Victor Trujillo.

tes em geral e por restaurantes por quilo, bufê

O estudo também dá uma dica importante

e self-service”, pontua o Prof. Victor.

para os operadores do foodservice no que diz

42

respeito aonde as crianças costumam fazer

Poder de decisão

suas refeições fora do lar. No café da manhã,

E como esses locais são escolhidos nos dias

além da escola elas se alimentam principal-

úteis e quem toma a decisão do que comer?

mente nas padarias. E 27% das crianças com

O coordenador da pesquisa Menu Kids da

idades entre 18 meses e 12 anos tomam o café

ESPM explica: “No almoço, os pais decidem

da manhã fora de casa pelo menos uma vez

sozinhos onde comer com os filhos. Nessa

por semana, tendo o pão, com 24% no topo da

refeição, os pais costumam ser mais rigoro-

lista dos alimentos mais consumidos.

sos quanto aos alimentos que os filhos irão

Já no almoço em dias úteis, refeição que,

consumir, o que faz com que o almoço em

segundo a pesquisa, 39% das crianças cos-

dias úteis seja a única refeição que não é

tumam fazer fora de casa pelo menos uma

feita com destaque nos restaurantes do tipo

vez por semana, à escola também se juntam,

fast-food. No jantar, por sua vez, as famílias

como locais preferidos, as casas que oferecem

se dividem igualmente entre aquelas que

comida por quilo, bufê ou self-service, sen-

os pais decidem sozinhos e aquelas em que

do que os alimentos mais consumidos (13%)

os filhos tomam a decisão final, dentro das

são os pratos com arroz, feijão e um acompa-

opões pré-estabelecidas pelos pais. E, no ge-

nhamento. E nos finais de semana e feriados

ral, ficou comprovado no levantamento que

– dias em que 84,8% das crianças pertencen-

fizemos que, quanto maior a faixa etária,

tes às classes A e B almoçam fora pelo me-

maior a participação da criança na decisão

nos uma vez por mês –, a essa lista também

sobre onde comer”, sublinha.

vêm se juntar os restaurantes fast-food e os

Ainda segundo o Prof. Victor, no quesito

restaurantes em geral, sendo que a preferên-

participação nessa decisão, as classes eco-

cia acachapante da garotada são as batatas

nômicas A e B são as que apresentam maior

fritas, com 46,2% dos “votos” do estudo Menu

relevância na participação da criança como

Kids, mesmo que a contragosto de alguns

decisora. “Porém, mesmo nesses casos, o

pais, por razões óbvias.

controle dos pais ainda é evidente, sendo

A seu turno, 15,2% das crianças jantam

que os filhos podem escolher onde comer

fora de casa pelo menos uma vez por semana

dentro das opções pré-estabelecidas pelos

nos dias úteis, tendo com campeões de prefe-

pais”, acrescenta.
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Ticket médio

riados. “Já na Grande São Paulo, a variação dos

Segundo a pesquisa Menu Kids, os pais cos-

gastos é grande. Nos dias úteis, os pais chegam

tumam gastar entre R$ 4,00 e R$ 11,00 com

a gastar entre R$ 10 a R$ 80 reais com o jantar

o café da manhã da maior parte das crianças

de seus filhos. Já nos finais de semana e feria-

que comem fora. No almoço e em dias úteis, o

dos, a faixa de ticket médio que mais se desta-

ticket médio tem variação principalmente en-

ca é a que se situa entre R$ 14 e R$ 24.

tre R$ 8 e R$ 30. Nessa refeição, a maior parte
dos pais pertencentes às classes econômicas
A e B gasta entre R$ 13 e R$ 16 somente com
os filhos. Nos finais de semana, entretanto,
esses valores costumam subir bastante: de
acordo com o estudo da ESPM, o ticket médio
do almoço das crianças normalmente se concentra na faixa dos R$ 18 a R$ 26.
Destaque por se a região que possui o maior
número de crianças que jantam fora, o interior
do estado de São Paulo apresenta ticket médio
que varia entre R$ 18 e R$ 29 nos dias úteis,
e de R$ 14 a R$ 24 nos finais de semana e fe-

Plano amostral
Todas as entrevistas da pesquisa ESPM-SP/IPESO foram realizadas pessoalmente e distribuídas proporcionalmente entre
as cidades de São Paulo, Bauru, Campinas,
Marília, Presidente Prudente, Registro,
Ribeirão Preto, Santo André, Santos, São
José dos Campos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São Sebastião e
Sorocaba. A margem de erro da amostra
é de 3,5%.
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automação / ponto de venda

Inteligência
de negócios

O cenário volátil dos negócios impulsionam os fabricantes de software a
investirem na melhoria de seus sistemas. E quem ganha é a sua padaria.
StockFree

soluções para enfrentar as variações
do mercado, o varejo vive uma crescente necessidade de investimentos
em novos processos de negócios, para
que estes permitam trazer melhores
resultados.
Essa constatação é bem eloquente
no setor de panificação. Com o modelo
de padaria evoluindo a cada dia, o estreitamento da “aliança” desses estabelecimentos com os últimos recursos e
aperfeiçoamentos das soluções tecnológicas de informação torna-se, mais
de que uma necessidade, um fator absolutamente fundamental para a sobrevivência do negócio, influenciando
diretamente nos resultados das vendas.
“A volatilidade vivida pelo varejo
impulsiona os gestores de negócios a
buscar ferramentas de trabalho para
entender o seu mercado, apurar os resultados, promover ajustes em todas
as etapas dos processos de negócios,
desde a escolha dos fornecedores, das
promoções de vendas, abastecimentos

Com os avanços do
modelo de padaria,
estreitar a “aliança”
com as soluções de
TI é absolutamente
fundamental.
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T

dos estoques, entre outras tarefas, sem
falar na necessidade de atendimento

Todos os segmentos de mercado são

às constantes alterações da legislação

afetados pelo comportamento de toda

imposta pelos fiscos estaduais”, avalia

a economia, sem exceção, mesmo que

Luiz Fernando Foresti, gerente de Ven-

com variações. Por isso, assim como os

das para o Varejo da Sispro, fornecedora

demais setores que buscam encontrar

de softwares de gestão (ERP).

automação

Planejamento eficaz

mento com clientes, atendimento às constantes

Com a estabilidade da economia brasileira, o

alterações da legislação municipal,estadual e

varejo vem conquistado um crescente número

federal, entre outros itens, além dos espinhosos

de novos clientes, agora mais fieis, vindos das

assuntos fiscais, como o SPED, que aumentou a

classes D e E, graças ao aumento dos salários

necessidade destas empresas de investirem em

na última década. Isso pode representar uma

melhores sistemas para atender ao Fisco”, obser-

contradição, mas as variações nos resultados

va o especialista da Sispro.

das vendas são comuns em todos os setores, e
os gestores devem estar sempre atentos e pre-

Colcha de retalhos

parados para dar respostas à altura das necessi-

Do outro lado do balcão, os profissionais de TI

dades de cada ocorrência. Por isso, as contradi-

das empresas do varejo, atuam na maioria dos

ções também devem ser levadas em conta pelos

casos como tábua de salvação para dar respos-

varejistas na hora de fazer o seu planejamento.

ta às demandas tecnológicas. Precisam acom-

“Por isso podemos afirmar que o cenário volátil

panhar o ritmo da valsa: agora miram sistemas

dos negócios impulsionam os fabricantes de sof-

que vão além do básico do que se vê hoje, com

tware a investirem na melhoria de seus sistemas,

muitos varejistas usando inúmeros sistemas

com o objetivo de garantir a oferta das tecnolo-

para diversas tarefas, uma verdadeira colcha

gias necessárias para a gestão global do negócio,

de retalhos, o que acaba trazendo muitas difi-

envolvendo a inteligência de negócios, relaciona-

culdades na hora de gerenciar esta infra-estru-
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tura. Isso porque muitas soluções acabam não

rejo exige muito mais que PDV, frente de cai-

tendo todas as funcionalidades necessárias

xa, estoques etc. Agora dependem de aplica-

para uma moderna gestão dos negócios, envol-

ções avançadas, preparadas tecnologicamente

vendo funcionalidades de BPM, inteligências de

para acompanhar a alta demanda de entrega

Negócios (BI), Mobilidade e Nuvem, entre ou-

de recursos modernos, baseadas nas melhores

tras aplicações.

práticas de negócios atuais”, finaliza Fernando

“Em suma, a evolução dos negócios do va-

Foresti, da Sispro.

eficiência com agilidade
E novidades nos mercados de TI e automação apli-

dos na tela para realizar pedidos se torna diferenciada.

cadas ao varejo não faltam. A NCR Corporation, líder

O GRFood combina tecnologia de ponta com rapidez,

global em tecnologia de transações de consumo, por

e com ele é possível realizar pedidos em quatro segun-

exemplo, anunciou recentemente o NCR Aloha Mobile.

dos. Os funcionários não precisam decorar cardápios

Trata-se de um produto que permite que as padarias

pois já tem na tela as fotos dos produtos de forma

com serviço de restaurante implantem a tecnologia

clara e objetiva. Na mesma tela o operador pode con-

móvel com facilidade e segurança para pedidos efe-

trolar balcão, mesas, entregas, comandas de comidas

tuados nas mesas, com mais velocidade e precisão do

por peso e muito mais.

serviço, melhorando a satisfação do cliente, as vendas

Recém-introduzido no mercado pela Bematech, o

e os lucros. Ele oferece essa capacidade em várias

Bematech Chef, por sua vez, é um software de ges-

plataformas de hardware móvel, incluindo a mais re-

tão inteligente, prático e dinâmico, desenvolvido para

cente geração de dispositivos NCR Orderman, bem

todos os segmento de alimentação, entre os quais as

como dispositivos Apple iOS como o iPad, iPad Mini,

padarias. Entre seus benefícios estão a personaliza-

iPhone e iPod touch.

ção dos relatórios – customizados para cada clien-

Outro lançamento que vale a pena pesquisar é o

te –, a mobilidade – permite gerenciar o negócio de

novo sistema de gerenciamento de padarias e res-

onde o panificador estiver pela internet, via tablets,

taurantes da GRFood. Totalmente touch screen, ele é

smartphones ou qualquer outro computador – e efi-

robusto, fácil, descomplicado e pode ser usado com

ciência na operação com interface, reduzindo tempo

mouse e teclado. Porém, a experiência do uso dos de-

com treinamentos e gerando ainda mais economia.

ADMINISTRAçãO
Controle total
Realiza gestão operacional, financeira e estoque.

Tecnologia para organizar pedidos
Controle de todas as informações a serem processadas e enviadas para os displays dentro de uma cozinha

CAIxA

PONTO DE
ATENDIMENTO LANçAMENTO

Recebimento e Fechamentos
Agilidade e segurança no recebimento dos
pagamentos e fechamento de contas

Agil e intuitivo
Atendimento rápido para lançar pedidos.

As vantagens do Bematech Chef podem ser
“sentidas” em várias áreas do ponto de venda.
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Relatório do seu jeito
Personalize relatórios de vendas, de acordo com
as necessidades do seu negócio.
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Relatório do consumo
Segurança e praticidade ao registrar
automaticamente no cartão de consumo ou
comanda do cliente.

Bematech

COZINHA/BAR/COPA
Mais agilidade nos pedidos
Com o KDS (Kitchen Display System/Sistema de
gerenciamento de cozinhas) os pedidos aparecem
em monitores na cozinha, em tempo real.

categoria

INverNo AqUece
Freeimages

mercado de chocolate

O

Período representa 17% do total produzido no ano e setor
espera crescer cerca de 10% em relação a 2013.

O inverno está em alta e o brasileiro aprovei-

clararam que o inverno é o período em que

ta a época de clima ameno para saborear os

mais consomem o produto.

diversos tipos de chocolate e delícias que po-

Otimistas com os resultados da estação

dem ser preparadas à base do alimento, como

até agora, as indústrias continuam a traba-

fondue, bebidas quentes e bombons rechea-

lhar seus lançamentos, com os quais esti-

dos. De acordo com pesquisa IBOPE encomen-

mam realizar um aumento de aproximada-

dada pela Associação Brasileira da Indústria

mente 10% nas vendas. Segundo levanta-

de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e De-

mento da entidade, no ano passado, foram

rivados (ABICAB), 23% dos entrevistados de-

produzidas 134.626 mil toneladas do alimen-
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Shutterstock

to nessa época, o que equivaleu a um crescimento de 15% comparado a 2012.
“As empresas continuam investindo pesado para agradar todos os tipos de consumidores apaixonados por chocolates. Hoje

As empresas
continuam
investindo pesado
para agradar
todos os tipos
de consumidores
apaixonados por
chocolates.

seu mais recente lançamento, o Pão de Mel,
além dos bolinhos Roll e Duo, que já faziam
parte do portfólio da empresa.
O Grupo Ferrero comemora 20 anos e realiza a “Promoção Diversão Tamanho Famí-

somos o terceiro maior produtor e consu-

lia”, que reúne as marcas Kinder, Nutella e

midor do mundo, fruto de uma indústria

Tic Tac. Os consumidores poderão registrar o

forte e inovadora”, afirma Ubiracy Fonseca,

código de barras no site www.ferrero20anos.

vice-presidente do setor de Chocolates da

com.br para saber se ganharam alguns dos

ABICAB. E um tipo de chocolate, em especial,

prêmios, que são: 700 mochilas da Adidas,

vem ganhando força nas vendas: “O merca-

200 Blu-Ray players da Sony, 200 bicicletas,

do de Chocolates Premium vem crescendo

10 Hyundai Tucsons e uma viagem a Milão

significativamente e, no inverno, essa cate-

(Itália), para conhecer o jogador de futebol

goria fica ainda mais em evidência”, pontua

Kaká e sua mulher, Carol, além de receber o

Caio Tomazeli, diretor da Montanhês e do

prêmio máximo, um cheque de R$ 200 mil.

setor de Chocolates Premium da ABICAB.

A extensa linha de produtos da Mavalério
está ajudando a aquecer o inverno com os

Promoção

chocolates nobres Chocolatier, nas versões

De olho nesse cenário, as indústrias de cho-

ao leite, branco e meio amargo, ideal para

colate chegaram à estação mais fria do ano

fazer trufas, bombons, brigadeiros gour-

com novidades. A Bauducco, por exemplo,

met entre outras delícias, como chocolate

está trabalhando bastante nas padarias o

quente.
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categoria

StockFree

amendoim, os Palitos de Chocolate, biscoitos
cobertos com irresistível chocolate ao leite, os
Pães de mel e os Bombons de Cereja para os
dias mais frios do ano.
Por sua vez, as novas embalagens dos tabeles Neugebauer são as novidades da Vonpar
para a época. Os produtos foram desenvolvidos com uma nova receita, mais cremosa, e
estão disponíveis nos sabores Ao Leite, Amendoim, Branco, Branco com Cookies, 40% Cacau, Flocos e Preto e Branco, e são apresentados em displays com 12 unidades de 130g.
Com todo esse arsenal de produtos, até o
dia 23 de setembro, quando o inverno se despede, os donos de padarias seguramente terão
muito a comemorar com as vendas de choco-

Doces delícias

lates em seus estabelecimentos. Mas, aí, entra

Além dos tradicionais bolos e bolachas wafer,

a primavera, estação que, certamente, tam-

a Village também apostou nos produtos Kres-

bém doces surpresas dos fabricantes às pada-

pito, bombom de chocolate com pedaços de

rias para aquecer ainda mais esse mercado.

Ago/Set 2014 IP&C 795

49

gourmet

/ Idpc

Sabor de infância
Ser feliz é algo que se aprende desde pequeno. O sabor de um prato gostoso, de uma
guloseima, daquela receita especial... Quanta coisa que um adulto guarda em sua
mente e em seu paladar que vem da infância, não é mesmo? E a sua padaria pode
ajudar a construir essas gostosas memórias desde já, oferecendo aos pequenos
receitas deliciosas, que vão ficar para sempre. Confira!

PIZZA DE
CENOURA
Rendimento: 5 discos médios
Massa
Ingredientes

Porcent. (%) Quant. (g/ml)

Farinha de Trigo
Água
Cenoura
Óleo
Áçúcar
Fermento Biológico Fresco
Sal

100
50
30
4,5
3
3
2

1.000
500
300
45
30
30
20

Recheio
Ingredientes

Processo de Fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater na masseira os ingredientes secos, adicionar o óleo,
o fermento e a água aos poucos. Por último juntar o sal.
3. Dividir a massa e deixar descansar, coberta com plástico,
por aproximadamente 30 minutos.
4. Para o recheio, refogar o alho e a cebola, juntar a carne
desfiada e deixar fritar, acrescentar o caldo de carne e o sal.

5. Abrir a massa, passar o molho de tomate em toda ela,
acrescentar o recheio da carne e finalizar com mussarela.
6. Levar ao forno a 200ºC por aproximadamente 10 minutos.

Carne Seca Desfiada
Queijo Mussarela
Cebola
Molho de Tomate
Caldo de Carne
Sal

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
60
40
40
3
-

500
300
200
200
15
q.b.

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 119kcal = 500kJ
Carboidratos 14.8g
Proteínas 5.6g
Gorduras Totais 4g
Gorduras Saturadas 1.6g
Gorduras Trans Menor ou
igual a 0,2g
Fibra Alimentar 0.9g
Sódio 274mg

%VD(*)
6%
5%
7%
7%
7%
VD não
estabelecido
4%
11%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma dieta de
2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores
ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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gourmet
BOLO ESPECIAL
DE MORANGO
Rendimento: 1 bolo com 1.200kg
Pão-de-ló
Ingredientes
Farinha de Trigo
Ovos
Açúcar Refinado
Amido de Milho
Água
Chocolate em Pó
Emulsificante
Fermento Químico

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
500
130
650
130
650
44
220
40
200
10
50
8
40
4
20

Processo de Fabricação do Pão-de-ló:

Processo de Fabricação da

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes na batedeira.
3. Bater em velocidade alta por 6 minutos.
4. Untar as formas ou aros e distribuir a massa.
5. Levar ao forno 190°C por aproximadamente 25 minutos.
6. Desenformar o bolo ainda morno.

Creme de Baunilha

Ganache:

Ingredientes
Água
Leite em Pó
Açúcar Refinado
Gemas
Amido de Milho
Farinha de Trigo
Essência de Baunilha

Processo de fabricação do Creme Baunilha:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Levar ao fogo metade do açúcar com a água e metade do leite. Ferver.
3. Bater no liquidificador o restante dos ingredientes.
4. Adicionar essa mistura ao leite que está no fogo.
5. Deixar engrossar, mexendo sempre, até formar um creme homogêneo.
Utilizar frio.

Processo de fabricação do Mousse de
Chocolate:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as claras em neve e reservar.
3. Derreter o chocolate e adicionar a água.
4. Em seguida, adicionar as gemas, a manteiga amolecida e o rum.
5. Por último, acrescentar as claras em neve e misturar delicadamente.
6. Colocar em bowl e levar para gelar por aproximadamente 4 a 5 horas.

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Picar o chocolate e acrescentar o creme de leite.
3. Levar ao fogo em banho-maria até derreter.

Montagem do Bolo:
1. Cortar o pão-de-ló ao meio e molhar com a calda
de sua preferência.
2. Em seguida, acrescentar uma camada do creme
baunilha.
3. Cobrir com morangos picados.
4. Finalizar o recheio com o mousse de chocolate.
5. Cobrir o bolo com a mousse e, em volta do bolo,
colocar o chocolate Kit Kat.
6. Finalizar colocando os morangos.

Decoração
Ingredientes
Chocolate Kit Kat
Morangos Frescos

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
100
15
15
40
40
10
10
5
5
5
5
0,5
0,5

Mousse de chocolate
Ingredientes
Chocolate Blend
Água
Manteiga sem Sal
Rum ou Licor
Gemas
Claras

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
200
9
18
11
22
7
14
11
22
34
68

Ganache
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
450
44
200

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Chocolate Meio Amargo 100
150
Creme de Leite Fresco
60
90

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 459kcal = 1.928kJ
Carboidratos 76.4g
Proteínas 8.7g
Gorduras Totais 14.2g
Gorduras Saturadas 6.5g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1.6g
Sódio 235 mg

%VD(*)
23%
25%
12%
26%
30%
VD não estabelecido
6%
10%

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

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

Ago/Set 2014 IP&C 795

51

gourmet

TABULE DOCE
Rendimento: 12 porções com
110g cada

Ingredientes
Maçã Fuji em Cubos
Morango em Cubos
Quinua Real
Açúcar Demerara
Suco de Limão
Raspas de Limão
Canela em Pó
Cardamomo em Pó
Água

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
160
87
140
47
75
32
52
19
30
9
14
q.b.
q.b.
125
200

Mousse de Chocolate
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Chantilly
100
500
Chocolate Branco
80
400
Ovos
70
350
Gemas
42
210
Açúcar
13
65
Gelatina em Pó sem Sabor 3
15

Processo de fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater em batedeira os ovos, as gemas e o açúcar até dobrar de volume.
3. Acrescentar o chantilly e bater até dobrar de volume.
4. Derreter o chocolate em banho-maria e incorporar ao chantilly e reservar.
5. Cozinhar a quinua com água até o grão ficar “al dente”. Escorrer e deixar esfriar.
6. Juntar a quinua com a maçã, o morango, o limão, o açúcar demerara, a canela
e o cardomomo. Misturar bem.
7. Em recipientes com 110ml, intercalar a mousse de chocolate com a quinua.
8. Decorar com raspas de limão e pedaços de maçã e morango.

Informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 268kcal = 1.126kJ
Carboidratos 23.2g
Proteínas 5.7g
Gorduras Totais 16.6g
Gorduras Saturadas 10.5g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0.6g
Sódio 44.9mg

%VD(*)
13%
8%
8%
30%
48%
VD não estabelecido
2%
2%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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ESFIHA DE
MANDIOQUINHA
Rendimento: 30 unidades
com 66g cada

Massa
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Farinha de Trigo
100
1.000
Purê de Mandioquinha
50
500
Óleo
10
100
Fermento Biológico Fresco 3
30
Sal
2
20
Açúcar
1,5
15
Melhorador
1
10
Água
47
470

Recheio
Processo de fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes na velocidade lenta (1) da batedeira por 10 minutos, até formar uma massa homogênea.
3. Bater a massa na velocidade rápida (2) por mais 10 minutos, até formar ponto de véu.
4. Pesar bolas com 66g cada.
5. Abrir a massa e rechear (o recheio deve estar seco).
6. Fermentar por aproximadamente 30 minutos.
7. Pincelar gemas e ovos.
8. Fornear a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

Ingredientes
Atum
Cebola
Azeite
Orégano

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
400
50
200
q.b
q.b

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 23kcal = 517kJ
Carboidratos 18.8g
Proteínas 4.6g
Gorduras Totais 3.1g
Gorduras Saturadas 0.4g
Gorduras Trans Menor ou igual
a 0,2g
Fibra Alimentar 0.7g
Sódio 237mg

%VD(*)
6%
6%
6%
6%
2%
VD não
estabelecido
3%
10%

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

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC – Equipe Técnica
do IDPC: Celina Nakashima – Coordenadora Técnica; Monise
Baamonde – Nutricionista; Hallyson Souza, José de Oliveira,
Ricardo Aranda e Rui Cruz – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

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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nutrição

MelhoriA em cinco passos
StockFree

Como melhorar o ambiente
de trabalho da padaria com
a filosofia dos 5S.

Por Celina Nakashima e Monise Baamonde*

O

O 5S é uma filosofia baseada na participação

Para que essa filosofia dos 5S seja implan-

de todos da empresa, a fim de se conseguir

tada, ela deverá ser divulgada pelo dono da

gerar resultados esperados como um am-

empresa ou pela direção comunicando a to-

biente limpo e agradável para trabalhar, au-

dos da empresa que este é um assunto de in-

mento da produtividade e redução de custos.

teresse geral e que a todos trará benefícios.

Ela surgiu nas empresas do Japão, durante

Fica essa dica para as padarias melhorarem

a reconstrução do país depois da Segunda

cada vez mais a qualidade do local, do aten-

Guerra Mundial.

dimento e dos seus produtos.

O 5S se baseia em cinco palavras da língua japonesa que se iniciam com a letra “S”.
São elas: SEIRI, SEITON, SEIKETSU, SEISO e
SHITSUKE.
Na tabela abaixo, vemos exemplos de
como esses preceitos podem ser aplicados ao
dia a dia de uma padaria.

5S

54

Comando

Referências:
Site: http://5s.com.br/2/o-que-e-5s.php
Site: http://www.moldesinjecaoplasticos.com.br/5s.asp
*CELINA NAKASHIMA e MONISE BAAMONDE são, respectivamente, engenheira de alimentos/coordenadora técnica e nutricionista do IDPC.

Exemplos na padaria

SEIRI
(Utilização)

Separar o que é útil do que não Não deixar equipamentos em desuso na
é. Melhorar o uso do que é útil. área de produção.

SEITON
(Organização)

Um lugar para cada coisa.
Cada coisa no seu lugar.

Identificar os setores (ex.: estoque seco,
padaria, confeitaria) como também as
gavetas onde ficam os utensílios.

Ganhos com aplicação
Liberação de espaço, melhor organização e
local de trabalho mais saudável e apresentável.
Redução de tempo e custos, melhor controle
de estoque e conforto para quem trabalha.

Padronizar as práticas
SEIKETSU
(Padronização) saudáveis.

Não adianta nada mantermos o local de trabalho Diminuição dos riscos de contaminação por
limpo se os manipuladores de alimentos não
bactérias, Reflexos positivos nos hábitos de
tiverem cuidados com a higiene pessoal.
higiene pessoal.

SEISO
(Limpeza)

Limpar e evitar sujar.

Os colaboradores devem cuidar dos recursos
disponíveis para que estejam sempre em
boas condições de uso.

SHITSUKE
(Disciplina)

Assumir a responsabilidade de
seguir os padrões saudáveis.

Os colaboradores da padaria terem boas
Melhoria das relações humanas no trabalho,
relações humanas entre si e com os clientes. melhoria na imagem da empresa.

IP&C 795 Ago/Set 2014

Melhor apresentação dos produtos e
serviços, valorização da imagem da empresa.

gestão

Questão de

sobrevivência
StockFree

Se a nova ordem do jogo corporativo é inovar, não existe outra saída: os
gestores terão que aprender a lidar com as forças das novas gerações.

Desafio: passar
o bastão na
sucessão
familiar nem
sempre é uma
tarefa fácil.

E

“

“Empresas e líderes que têm dificuldade

morrerão pelo caminho.” A opinião é de

em alterar sua forma de pensar e ainda

Maurício Sampaio, educador, palestrante,

estão reticentes com as bruscas mudan-

escritor, coach e fundador do Instituto MS

ças trazidas pelos avanços da tecnologia e

de Coaching.

pela nova geração precisam se render ou

De acordo com ele, muitas organizações

Ago/Set 2014 IP&C 795
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nova geração, que nasceu plugada, com acesso
a mais informações e conexões com o mundo.
“Se a nova ordem do jogo corporativo é
inovar, se conectar, estar ligado no mundo em
tempo real, então não existe outra saída: empresas, líderes e gestores terão que aprender
a lidar com as forças das novas gerações e a

Para que uma
empresa
sobreviva nesta
nova era e passe
a ser desejada, é
preciso aprender
com quem já
entende o jogo.

tecnologia presente. Terão que se render à velocidade, à agilidade e ao excesso de motivaStockFree

ção”, afirma Maurício.
Anualmente revistas especializadas do
exterior divulgam um ranking das empresas
mais requisitadas pelos jovens, aquelas que

ainda não enxergaram que, para sobreviver

são amadas e seguidas por todos. São os am-

nesta nova era, é preciso contar com quem en-

bientes do sonho de qualquer novato, que bus-

tende do novo jogo, independentemente da ex-

ca não somente o sucesso, mas a realização

periência. E, para isso, ninguém melhor que a

profissional e pessoal.

A hora da decisão
Segundo Eduardo Ferraz, consultor e especialis-

membros da família ou mesmo para profissio-

ta em Gestão de Pessoas, que acumula 25 anos

nais de fora, pois o sucesso aliado ao apego cria

de experiência em treinamentos, usando como

barreiras difíceis de serem ultrapassadas.

base a Neurociência comportamental, para a

Para ajudar quem se encontra nessa “esquina”

maior parte dos empreendedores, identificar

da história de sua empresa, Eduardo dá algumas

quem, entre seus herdeiros, tem perfil adequa-

pistas e sugestões para o empreendedor tentar

do para assumir os negócios é o maior desa-

realizar uma sucessão sem grandes traumas:

fio quando se fala em sucessão familiar. “John

 Analise as aptidões – Será fundamental que

Davis, maior especialista mundial em sucessão

você analise não só os resultados que cada

de empresas familiares, afirma que apenas 5%

candidato obtém, mas também seus com-

das empresas familiares sobrevivem depois da

portamentos no dia a dia. Estilo de liderança,

terceira geração. O dado é preocupante e revela

postura diante de conflitos e flexibilidade para

as questões de sucessão como um dos princi-

resolver problemas darão uma boa base para

pais entraves”, explica o expert, potencializando

uma análise consistente.

a gravidade do problema.

os candidatos à sucessão. Essa preparação

problema é substituir líderes reconhecidamente

deve ser feita tanto por meio de treinamentos

capazes e vitoriosos. Essas pessoas, muitas ve-

formais, quanto informais, nos quais a pessoa

zes, construíram sua empresa do zero e sentem

passa por diferentes cargos e funções.

enormes dificuldades em fazer a transição para
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 Treine os candidatos – Capacite ao máximo

Para ele, suceder líderes medíocres é fácil. O
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 Evite conflitos – Deixe claro aos candidatos

gestão

Novos jogadores corporativos

da competitividade, assim como se faz em

Nos últimos anos, as mesmas corporações es-

um jogo de vídeo game para se manter forte

tão no topo: Google, Facebook, Apple, Nike...

e conquistar resultados. É preciso estar atento

“Para os estudantes de marketing, o concei-

aos detalhes. Muitos gestores estão buscando

to de Benchmarking cai por água abaixo. Isso

somente o resultado final, passar de fase, mas

porque não é possível somente copiar uma

ainda não conseguem chegar ao topo, pois

estrutura, uma imagem ou estratégia, é pre-

desconhecem as forças que podem obter pelo

ciso aceitar mudanças. É necessário um novo

caminho. Elas podem estar no próprio joga-

mindset, uma nova forma de pensar e agir”,

dor, na sua forma de pensar de agir, na sua

explica Maurício Sampaio. O grande desafio

maneira de liderar e ser liderado, no seu siste-

está em descobrir quem são esses jovens e no-

ma de ensinar e aprender”, diz Maurício.

vos jogadores corporativos, quais suas carac-

Para que uma empresa sobreviva nessa

terísticas, como pensam, como se relacionam

nova era e passe a ser desejada, é preciso

e até como constroem os novos conhecimen-

aprender com quem já entende o jogo. “E,

tos e encaram os desafios.

nesse caso, realmente é necessário se render

“Empresas e líderes ainda não descobriram que é possível obter forças durante o jogo

aos mais jovens, às novas gerações”, ensina
o educador.

que não serão toleradas brigas pelo poder e
quando houver discussões, faça a mediação
e intervenha para que estas não se transformem em conflitos irreconciliáveis.
 Delegue aos poucos – Comece a delegar tarefas relevantes às pessoas mais qualificadas. Isso servirá como um teste, tanto para
eles quanto para você. Bons resultados significam que você está no caminho certo.
 Defina o sucessor – Dois ou três anos antes
de sua saída, eleja oficialmente o sucessor e
passe gradativamente suas incumbências e,
onde houver dificuldades, dê uma atenção
especial.
E Eduardo Ferraz dá, ainda, uma última dica: “O
ideal é preparar a sucessão, com pelo menos,
dez anos de antecedência. Esse tempo será necessário para avaliar os sucessores, treiná-los,
transmitir os valores da empresa e prepará-los
para serem bem-sucedidos”, conclui.
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máquinas & equipamentos

Nascidas para

exportar

O Projeto Brasil Foodservice, da ABIEPAN, estimula a vocação exportadora
das empresas brasileiras de máquinas e equipamentos para panificação.
ABIEPAN

ABIEPAN mantém, desde 2003, com Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), com o objetivo de
promover as exportações brasileiras de equipamentos, ingredientes e acessórios para alimentos, por meio de várias ações de promoção comercial.
A parceria entre a ABIEPAN e a Apex-Brasil
é formatada por intermédio de um Projeto Setorial denominado “Brasil Foodservice”, que,
na prática, vem aumentando significativamente os volumes e as receitas de exportação

O Projeto Setorial
Brasil Foodservice
marcou presença,
com um belo e
bem montado
estande, na
última edição
da Europain, em
março deste ano,
na França.

P

de perto de 60 empresas associadas à entidade e dele signatárias. Inserida no contexto

Pão francês, italiano, australiano, croissants,

dessa iniciativa, uma das ações que mais vêm

ciabattas, baguetes, cupcakes, esfihas, qui-

surtindo efeito ao longo dos últimos anos em

bes, churros, pastéis-de-belém, strudels, bolo

termos de promoção comercial é a participa-

inglês, torta holandesa. É possível fazer um

ção desses players em grandes feiras interna-

tour gastronômico internacional em uma boa

cionais de panificação e confeitaria, como é o

padaria brasileira. Mas é o jeito brasileiro de

caso da iba e da Europain, respectivamente

fazer essas iguarias que ganha força no mer-

realizadas na Alemanha e na França. A pre-

cado global. Em 2013, o Brasil exportou US$

sença deles na última edição desta, em março

11,8 milhões em equipamentos e insumos

de 2014, aliás, gerou resultados surpreenden-

para a produção de alimentos vendidos pron-

tes, como a concretização de U$ 50 mil em

tos, aqueles feitos em lanchonetes, cafés ou

vendas de equipamentos no bem montado

padaria da esquina.

estande de 228 metros quadrados do projeto

A evolução das vendas ao exterior foi

instalado na feira, além de um montante de

grande nos últimos anos, segundo a Associa-

negócios iniciados da ordem de US$ 800 mil, a

ção Brasileira das Indústrias de Equipamen-

se materializarem até março do ano que vem.

tos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos
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(ABIEPAN). Em 2010, a exportação desses pro-

Rumo ao México

dutos foi de US$ 2,9 milhões e em 2012 alcan-

Agora, buscando novas oportunidades de ne-

çou US$ 8,5 milhões. Para 2014, exportadores

gócio no exterior e dando continuidade às

esperam um novo salto nas vendas interna-

ações do Projeto Brasil Foodservice, 12 empre-

cionais. E um dos responsáveis por esse cres-

sas brasileiras do setor estão embarcando para

cimento, sem dúvida, é um convênio que a

o México, a fim de participar da 13ª edição da
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Mexipan, feira bienal de panificação, confeita-

bolos; máquinas e equipamentos para salga-

ria, chocolates e sorvetes, que acontece de 27

dos, massas frescas e doces; produtos para

a 30 de agosto de 2014, na Cidade do México.

confeitaria artística; soluções integradas para

Durante os quatro dias do evento, as empre-

cozinhas profissionais – fornos, máquinas para

sas brasileiras terão a oportunidade de apre-

panificação e refrigeração, linhas de chapas e

sentar as mais novas tecnologias em máquinas

fritadores – estufas e vitrines para balcões.

e equipamentos, matérias-primas, ingredien-

De acordo com Paulo Cavalcante, presi-

tes e serviços para os setores de panificação

dente da ABIEPAN, a participação tem como

e confeitaria. Participam da ação as empresas

objetivo aproximar os produtores brasileiros

Arcolor, Bralyx, Do Trigo, Duas Rodas, Indiana,

aos compradores e distribuidores de outros

Multifritas, Pman, Prática, PS Arquitetura,

países, além de proporcionar atualização

Tedesco e Titã, além da Village, empresa do

para o setor e gerar sólidas relações comer-

Projeto Setorial Happy Goods, realizado em

ciais. “A América Latina é prioritária para as

parceria entre a Apex-Brasil e a Associação

exportações nacionais do setor de food ser-

Nacional das Indústrias de Biscoitos (ANIB).

vice e o mercado ainda oferece um grande

Destaque, também, para ingredientes e

potencial de negócios para as empresas bra-

insumos para a indústria de alimentos como

sileiras, que possuem soluções diferenciadas,

aromas, produtos para sorvetes, condimentos

produtos de alta qualidade e preços competi-

e aditivos; misturas para o preparo de pães e

tivos”, finaliza o executivo.
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jurídico cível
Lei Nº 15.947/2013 regulamenta a
venda da comida de rua na cidade
de São Paulo, mas não muda o
atual cenário do comércio ilegal de
alimentação.

Comida
de rua:

a quem serve
a nova lei
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

o

O município de São Paulo, como grande metrópole que é,
sofre com vários problemas decorrentes do grande número de habitantes que aqui residem. Grandes questões de
ordem social e econômica exercem grande impacto sobre
o quotidiano da cidade. Algumas dessas questões podem
causar repercussão no setor de panificação e confeitaria,
como veremos a seguir.
A deterioração dos índices econômicos no País, o aumento da taxa de desemprego e até mesmo a burocracia
no momento de se abrir uma empresa fazem com que
um grande problema social se alastre, que é o comércio informal nas ruas e avenidas da cidade. Não é difícil encontrar qualquer espécie de produto à venda pelo
comércio informal em uma simples caminhada ao redor
de alguns bairros. O setor de alimentação é um dos mais
a facilidade de produção de alguns alimentos, bem como
a sua aceitação perante algumas camadas da sociedade.
Sem esquecer, é claro, da complacência das autoridades
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Studio SC

movimentados desse comércio informal, tendo em vista

jurídico cível
Mais do mesmo:
o comerciante
de rua ilegal,
que não possui
capital para
investir, para
pagar o TPU
e se adequar,
continuará na
mesma situação.

constituídas.Nosso setor é especialmente prejudicado pelas inúmeras barracas que vendem café, bolos e salgados de modo informal,
muitas vezes nas proximidades das padarias. A higiene desses produtos é algo questionável do ponto de vista da saúde do consumidor.
Tendo em vista esse cenário, bem como o aumento do comércio
informal de alimentos nas ruas da cidade, a Câmara dos Vereadores criou projeto de lei que pretendia regulamentar esse comércio
de alimentos nas ruas da cidade. Durante as discussões do Projeto
de Lei 311/13 na Câmara Municipal – que resultou na citada Lei
15.947/13 –, o tema foi colocado pelos comerciantes informais que
já exploram esse setor como se a municipalidade fosse conceder
uma verdadeira anistia a todos, ou seja, as ruas e avenidas estariam liberadas para qualquer pessoa que quisesse comercializar
produtos alimentícios em São Paulo. Grande parte da mídia ajudou
a propagar essa ideia o que, por óbvio, gerou diversas dúvidas no
comerciante previamente estabelecido. Comerciante este, frise-se,
que sempre pagou os seus impostos, que sempre esteve sujeito a
todo o tipo de fiscalização, e que sofre com a burocracia estatal para
conseguir um simples Alvará de Funcionamento.
Pontos de dúvida

Depois de muitas discussões, nas quais o SAMPAPÃO sempre se fez
presente, a Câmara dos Vereadores aprovou e o prefeito de São Paulo
sancionou a Lei Nº 15.947/13, que regulamenta a comida de rua na
cidade. Visando a esclarecer algumas dúvidas ainda existentes, vamos tratar de alguns tópicos dela.
1. Pessoa Jurídica

Uma das principais exigências da Lei Nº 15.947/13 é que o comerciante que desejar explorar o ramo de comida de rua deverá, necessariamente, criar uma Pessoa Jurídica. Ou seja, não será mais um
comerciante informal. A grande consequência de se abrir uma empresa parta explorar a atividade será sobre os preços dos produtos.
Um café vendido por um comerciante informal, sem pagar qualquer
imposto, tem um preço. Esse mesmo café vendido por uma empresa
que recolhe impostos tem um preço maior. Com isso, os preços praticados pelo comerciante de rua e o comerciante estabelecido ficam
mais próximos.
2. Termo de Permissão de Uso

Para quem deseja trabalhar vendendo comida em espaços públicos
– ruas, praças, calçadas, parques –, a Prefeitura de São Paulo exige do trabalhador uma licença chamada “Termo de Permissão de
Uso” (TPU), que definirá local, horário e cardápio para exercício da
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jurídico cível

atividade. Esse TPU terá um custo, que será

que foi passada pela mídia. Importante sa-

calculado pela metragem a ser ocupada pelo

lientar que essa lei, da forma como foi aprova-

comerciante de rua. O custo será de 10% do

da e regulamentada, não é para todo mundo.

valor venal do metro quadrado da respectiva

Os custos para regularização são altos, seja

quadra, constante da Planta Genérica de Valo-

de abrir empresa, seja de pagamento do TPU,

res, calculado por metro quadrado de área pú-

sem falara na adaptação de veículos automo-

blica aprovada para uso pelo permissionário.

tores para exploração desse atividade, varian-

Ou seja, quanto maior o espaço a ser ocupado,

do de R$ 15.000,00 a R$ 150.000,00, dependen-

maior o custo.

do do veículo. Talvez esses custos expliquem
a razão da baixa procura para exploração dos

3. Equipamentos Permitidos

pontos permitidos pelos subprefeitos. Nove-

O comércio de alimentos na rua poderá ser

centos pontos foram listados em toda a ca-

explorado nos seguintes equipamentos: a)

pital para exploração da comida de rua, mas

veículos automotores adaptados; b) carrinhos

apenas 200 interessados se inscreveram.

ou tabuleiros; e c) barracas desmontáveis. O

Na realidade, a Lei nº 15.947/13 – apesar

comerciante poderá vender a comida desde

de ter sido propagada como solução para

que o seu equipamento garanta a qualidade

o comércio ilegal nas ruas da cidade de São

dos alimentos. Além disso, inda, o equipa-

Paulo – foi criada como o intuito de permi-

mento deverá passar por aprovação junto à

tir que grandes chefes de cozinha, baseados

Vigilância Sanitária.

em experiências internacionais, pudessem
sair às ruas e, muitas vezes, fazer até mesmo

4. Localização

propaganda do restaurante que possuem. Fa-

O interessado em explorar a comida de rua

zem um comida rápida, tratada como gour-

não poderá escolher aleatoriamente o local

met, sendo uma prévia do servem em seus

no qual pretende exercer a atividade. Quem

restaurantes. São esses profissionais que têm

irá definir o local em que serão instalados os

capital para investir em food trucks, grandes

equipamentos de comida de rua são os sub-

caminhões adaptados para servir comida de

prefeitos. Cada subprefeitura deverá fazer –

rua. O comerciante de rua ilegal, que não pos-

como efetivamente já fazem – uma lista de

sui capital para investir, para pagar o TPU e se

locais nos quais serão instalados os comer-

adequar – como a “tiazinha que vende o café

ciantes de rua. Os locais são fixos e o comer-

e bolo na esquina” a R$ 1,00 – continuará na

ciante deverá obedecer seu local sob pena de

mesma situação, sem qualquer fiscalização,

cassação do TPU. Não poderá ficar itinerante

tendo apenas que fugir do “rapa” eventual-

pela cidade e ainda deverá permanecer no lo-

mente. Ou seja, a Lei Nº 15.947/13 foi editada

cal no mínimo quatro e, no máximo, 12 horas

para quem tem capital e não mudará o atu-

diárias. O comerciante de rua deverá obede-

al cenário do comércio ilegal de alimentação

cer, ainda, distância de alguns locais, entre os

nas ruas de São Paulo.

quais do comércio estabelecido que explore
setor de alimentação: no mínimo, 25 metros.
5. Conclusão

Listamos aqui alguns pontos sob a Lei Nº
15.947/13 da cidade de São Paulo, como o objetivo de desfazer a sensação de “libera geral”
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*JULIO CEZAR NABAS RIBEIRO (OAB/SP 258.757) é advogado associado da Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.
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conexão Fiesp
StockFree

Os juros de 11% ao
ano, no mundo em
que as taxas são
negativas na maioria
dos países, não tem
mais nenhum efeito
para conter a inflação.

Pessimismo, não.
Alerta, sim

Presidente da Fiesp destaca medidas urgentes para se evitar
a desaceleração da economia brasileira.

N

No artigo “Mais Feliz!”, publicado no jornal Folha

das que podem mudar essa tendência, ainda que

de S. Paulo do dia 29 de julho, o presidente da

o País necessite de algumas reformas mais am-

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo

plas para aumentar a competitividade geral da

(Fiesp), Benjamin Steinbruch, rebateu a crítica de

economia e permitir o crescimento sustentável.

um leitor de que ele estaria no coro de pessimistas quanto à situação econômica do País.

64

Duas medidas urgentes são a redução da
taxa básica de juros e o afrouxamento das res-

Benjamin concordou que há pessimismo exa-

trições ao crédito, sendo que esta última já co-

gerado da opinião pública, porém, explica que o

meçou a ser ensaiada. “Os juros de 11% ao ano,

leitor talvez desconheça os dados que mostram

no mundo em que as taxas são negativas na

que a economia, de fato, caminha para uma fase

maioria dos países, não tem mais nenhum efei-

de crescimento negativo. “Alguns analistas já

to para conter a inflação, mas atingem financia-

acham que o PIB poderá registrar queda no se-

mentos e desestimulam investimento produti-

gundo e no terceiro trimestres, o que já indicaria

vos”, argumenta Steinbruch.

um quadro de recessão técnica”, pontua no texto.

E finaliza: “Não há milagre que possa mu-

Queda na produção, atividade econômica

dar muito a taxa de crescimento econômico de

muito fraca, projeção do PIB em baixa... Esses da-

2014. Os efeitos benéficos de qualquer medida só

dos são, realmente, desanimadores. Mas não in-

ocorrerão dentro de cinco ou seis meses. Mas é

dicam, de acordo como presidente da Fiesp, que

possível e necessário tentar inverter a tendência

a recessão seja inevitável. Segundo ele, há medi-

desde já.”
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SAMPAPÃO will visit POLAGRA – TECH 2014 in Poland

Pan en un nuevo espacio: la entrada del edificio de la Federación de Industria

From September 28th to October 2nd, Antero José Pereira, president

de São Paul (Fiesp), en la Avenida Paulista, donde se hará también la tradi-

of SAMPAPÃO, and Carlos Elias Gonçalves Perregil, vice president of

cional distribución de pan a las personas que pasaren a través de allí en este

Sindipan-SP, will be present at POLAGRA – TECH 2014, Bakery and

día. En total, 30.000 rollos franceses se entregarán de forma gratuita a la

Confectionery Technologies’ Exhibition, held in Poznan, Poland. Af-

población. “Estamos seguros de que, una vez más, vamos a tener una gran

ter visiting the exhibition, both also will attend the meeting of UIBC,

fiesta en honor de este importante alimento en la mesa brasileña: el pan”,

which will also be held in that city. Considered one of the most im-

dice Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO.

portant fairs for the sector of bakery, confectionery and ice cream
in Europe, POLAGRA – TECH is held every two years and, in addition

Here comes the Ombudsman channel of SAMPAPÃO

to presenting the latest advances and innovations in the market for

With the objective of further improving its interaction with associates and

these sectors, it is also the scene of several competitions, techni-

with the bakeries’ clients, SAMPAPÃO is formatting a new Ombudsman ser-

cal lectures and demonstrations related to them. The organizers of

vice. Through a unique communication channel – accessible by phone or

Miedzynarodowe Targi Poznanskie (MTP) work with the perspective

email – bakers and consumers can send directly to the entities their ques-

that the event will receive 50.000 visitors this year.

tions, inquiries, suggestions and complaints related to baking, resulting in
response in a brief period of time. The idea is to launch the service later in the

SAMPAPÃO visitará POLAGRA – TECH 2014 in Polonia

third quarter of this year.

De 28 septiembre a 2 octubre, Antero José Pereira, presidente de
SAMPAPÃO, y Carlos Elias Gonçalves Perregil, vicepresidente de

Aquí viene el canal de Ombudsman de SAMPAPÃO

SINDIPAN-SP, estarán presentes en POLAGRA – TECH 2014, Expo-

Con el objetivo de mejorar aún más su interacción con los asociados y con

sición de Panadería y Confitería Technologies, celebrado en Poznan,

los clientes de las panaderías, SAMPAPÃO está formateando un nuevo servi-

Polonia. Después de visitar la exposición, ambos también asistirán la

cio de Ombudsman. A través de un canal de comunicación único – accesible

reunión de UIBC, que también se celebrará en esa ciudad. Conside-

por teléfono o correo electrónico – panaderos y los consumidores pueden

rada una de las ferias más importantes para el sector de panadería,

enviar directamente a las entidades sus preguntas, consultas, sugerencias y

confitería y helados en Europa, POLAGRA – TECH se celebra a cada

quejas relacionadas con la panadería, provocando una respuesta en un breve

dos años y, además de presentar los últimos avances e innovaciones

periodo de tiempo. La idea es poner en marcha el servicio más adelante en el

en el mercado de estos sectores, también es el escenario de varias

tercer trimestre de este año.

competiciones, charlas técnicas y demostraciones relacionadas con
ellos. Los organizadores de Międzynarodowe Targi Poznańskie (MTP)
trabajan con la perspectiva de que el evento recibirá 50.000 visitantes este año.
Celebration of the World Day of Bread has new address
On October 16th, SAMPAPÃO will hold the celebration of World Day
of Bread in a new space: the entrance of the building of São Paulo’’
Industry Federation (Fiesp), in Avenida Paulista, where the traditional distribution of bread to the people who pass this way in this day
will be done. In all, 30,000 French rolls will be delivered free of charge
to the population. “We are confident that, once again, we will have a
great feast in honor of this important food in the Brazilian table: the
bread”, states Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO.
Celebración del Día Mundial del Pan tiene nueva dirección
El 16 de octubre, SAMPAPÃO hará la celebración del Día Mundial del
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serviços

Questão de saúde pública:

fique de olho

IDPC – AGENDA DE CURSOS 2014
setembro

StockFree

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

blica do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania

Decoração bolos (bicos)

9h às 12

28/10 a 01/11

(DPPC) realiza intensa fiscalização nas padarias e confei-

Especial de natal

14h30 às 17h30 28/10 a 01/11

tarias da cidade de São Paulo, em busca de irregularida-

Básico de Panificação

14h30 às 18h

28/10 a 12/12

des que podem gerar diversos ônus para os empresários

Responsável Técnico

9h às 12

28/10 a 01/11

Rotulagem nutricional

15h às 18h

06/11

Tábua frios

15h às 18h

07/11

selha a seus associados a manutenção de cuidados es-

Higiene e Manipulação dos Alimentos

15h às 18h

11/11 e 12/11

peciais com algumas situações mais encontradas pelos

Atendimento ao cliente

14h30 às 17h30 11/11 a 26/11

investigadores da Polícia Civil de São Paulo:

Doces finos

14h30 às 17h30 25/11 a 29/11

A

Vinho verde: muitos produtos desse tipo
têm sido encontrados pela fiscalização nas
padarias com dada de validade vencida.

A Delegacia Especializada em Crimes contra a Saúde Pú-

do setor, inclusive processo por crimes contra a saúde pública, que têm uma pena mínima de dois anos, e máxima
de oito anos.
Para evitar problemas com ela, o SAMPAPÃO acon-

1) Muito cuidado com a venda de produtos com data de
validade expirada de vinhos, em especial os vinhos ver-

NOVEMBRO

DEZEMBRO
Higiene e Manipulação dos Alimentos

9h às 12

02/12 a 03/12

2) Os investigadores do órgão também têm encontrado

Tortas geladas

15h às 18h

02/12 a 06/12

muitos refrigerantes com data de validade vencida à ven-

Responsável Técnico

9h às 12

09/12 a 13/12

des. Muitos têm sido encontrados com esse problema.

da para o consumidor, em especial dos de 600ml, que têm
data de validade mais curta do que os demais.
3) Muita atenção com a manipulação de frios. Após aberta a

Bem-vindos novos associados do SAMPAPÃO!

embalagem, a peça deve ser protegida com plástico filme de

AVELEDA PÃES E DOCES LTDA.
AV. ELISEU DE ALMEIDA, 1.112 - JD. ADEMAR DE BARROS
GALERIA PÃES E DOCES J. MOURA EIRELI - ME.
AV. JOÃO MOURA, 549 - PINHEIRO
PÃES E DOCES COMENDADOR LTDA. AV. COM. ALBERTO BONFIGLIOLI, 459 - JD. BONFIGLIOLI
PÃES E DOCES DIAS E DIAS LTDA. - ME
RUA PEDROSO DA SILVA, 365 - PQ. PAULISTANO
R. SHIMURA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA LTDA.
RUA DOM LUCAS OBES, 494 - IPIRANGA

PVC, e devidamente identificada com o nome do fabricante,
data de fabricação, data de validade e número de lote.
Seja consciente, não coloque em risco a saúde de seus
clientes e evite problemas com a fiscalização.
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