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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

Prepare o seu coração. E o “bolso” do seu negó-

cio também, porque temos aí pela frente pelo 

menos um biênio de ajustes na economia, 

com baixo crescimento. O novo governo, seja 

quem tenha saído vencedor na disputa presi-

dencial, tem diante de si o desafio enorme de 

recolocar o País nos trilhos da competitivida-

de e de dar início à um novo ciclo de cresci-

mento, quiçá a partir de 2016, quando o ranço 

dos erros do passado recente talvez comece 

a se dissipar. Antes disso, nada vai acontecer.

Verdade seja dita, num mundo em que 

tudo avança com velocidade alucinante, ter 

que dar essa “parada” para arrumar a casa 

é algo, sem dúvida, acachapante. Parece um 

jogo de tabuleiro: enquanto os outros emer-

gentes avançam cinco ou dez casas na corrida, 

a gente caiu na zona fantasma de uma prisão 

nada imaginária, uma espécie de purgatório, 

do qual só poderemos sair quando purgarmos 

uma série de pecados, não cometidos por nós, 

é claro, mas arquitetados bem debaixo dos 

nossos narizes, temos que admitir.

O empresariado brasileiro ainda gasta 

muito tempo e energia com os problemas po-

lítico-econômicos. E, com foco em alvos des-

necessários – ou, pelo menos, pouco produti-

vos –, tem deixado de dar a devida atenção à 

gestão da inovação, dando as costa para os no-

vos processo, produtos e mercados. Some-se  

a isso o fato de que todas as medidas utiliza-

das para conter o avanço da inflação – como a 

manipulação dos juros, do crédito e do câm-

bio, que já deram tudo que tinham que dar 

– se revelam insuficientes e carentes de cria-

tividade, frente a um cidadão cada vez mais 

desconfiado, exigente e impaciente, cansado 

de “patrocínios” exagerados, que só fazem en-

É hora de trocar as firulas do “pela ordem” por ações concretas, que 
visem à competitividade e à materialização do crescimento no Brasil.

A luta continua, de verdade

gessar o desenvolvimento do Brasil.

A única via de crescimento possível, repito, 

seja quem for que sair vencedor nas urnas de 

outubro, são as mudanças. Mas não mudan-

ças para inglês ver, fincadas no populismo e 

suportadas pela ilusão. O pessoal de Brasília 

precisa deixar as firulas, o falatório difícil e 

os embates do “pela ordem” para colocar a 

mão na massa nas reformas fiscal, industrial 

e comercial do País. Nesse âmbito também, a 

reforma tributária é urgente. E o Brasil preci-

sa dela não só para reduzir tarifas, bem como 

para simplificar processos: não dá mais para 

conviver com o atual emaranhado de impos-

tos e taxas, capaz de confundir até o mais ex-

periente especialista no tema. 

Não faltam projetos no Congresso para 

dar solução definitiva a esse impasse. O que 

falta é vontade e liderança política para fazer 

o que precisa ser feito. Só que não dá mais 

para adiar, porque se continuarmos a repetir 

“pibinho” atrás de “pibinho”, além de ficarmos 

na lanterna do desenvolvimento no mundo, 

vamos gerar um nível de estagnação ainda 

maior em nossa economia interna. Em outras 

palavras, nada menos do que o caos.

Para evitar desgastes, pausas e demoras 

ainda que necessárias para realizar ajustes e 

que o pior aconteça – e não acredite em quem 

diz que pior não pode ficar –, precisamos rei-

terar a cada dia nosso nível de cobrança em 

cima dos políticos que colocamos no poder 

para nos representar. Mais do que o futuro do 

País, o que está em jogo são as nossas vidas 

e as vidas de nossas famílias hoje. E, se não 

houver hoje, o amanhã também não existirá. 

Reflita e tome posição.

Um forte abraço!
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

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

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

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

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adminiSt. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro: 

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto: 

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial: 

Delcino Pedro dos Santos
diretor téCniCo: 

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

Antonio Carlos Stagliano

SuPlenteS de diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Eduardo José Manuel Machado

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

ConSelho fiSCal
Antonio Rodrigues Ferreira

Jair Marchini
Custódio dos Santos

ConSelho fiSCal – SuPlenteS
Antonio Portugal da Silva

João Diogo
José Baeta

rePreSentanteS Junto à fieSP
Antero José Pereira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manuel Alves Rodrigues Pereira

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manuel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa

diretor adminiStratiVo: 
Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJ: 

André dos Santos Teixeira
diretor finanCeiro: 

Manoel de Oliveira Martins
diretor finanC. adJ: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
diretor SoCial: 

João Lucas Dias Gonçalves
diretor téCniCo: 

Antonio Valter de Almeida Ribeiro

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

SuPlenteS de diretoria
Benedito Francisco Senise

Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira

José Manuel de Freitas Pantaleão
Manoel Saraiva

Marcelo Costa Fernandes
Valdeir Antonio de Jesus

diretoreS CulturaiS
Sérgio Bartolo Manso

Ricardo Jacob de Magalhães Correa
diretoreS nomeadoS

Eduardo José Manuel Machado
Rogério Shimura
ConSelho fiSCal

Fernando Gonçalves Perregil
Fernando Pedro de Souza

Manuel Rodrigues Antunes Leal
ConSelho fiSCal – SuPlenteS

Pedro Paulo Sobrinho
Ronaldo Amaro Macarrão

Rogerio Alexandre de Campos

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos

ConSelho ConSultiVo membroS 

efetiVoS:

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo

Luiz Martins
Luis Evanildo Tenório Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 
SuPlenteS: 

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS:

André dos Santos Teixeira

Manuel do Oliveira Martins
Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale

diretoria exeCutiVa:

diretor exeCutiVo

Rui Manoel Rodrigues Gonçalves
teSoureiro

Carlos Gonçalves Teixeira
SeCretário

Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manuel 

Rodrigues Gonçalves
SuPlente diretor finanCeiro: 

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Julio Cesar Dinis

ConSelho fiSCal – efetiVoS

Antonio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS:

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alexandre  Pereira Silva

Alfredo Carreira dos Santos
Antero José Pereira

Carlos Alberto Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Cassio Luciano Borges Barbosa

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

Julio Cesar Dinis
Manuel Alves Rodrigues Pereira

Rubens Casselhas
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Wagner Vale Ferreira
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muitas comemorações  
em 2015
O SAMPAPÃO está trabalhando, de forma bastante acele-

rada, no desenvolvimento do programa de comemorações 

dos “100 Anos da Aipan-SP” e dos “85 Anos do Sindipan-SP”,  

que acontecem, ambas, em 2015. Além de eventos espe-

ciais e a edição de um selo comemorativo – agora, em fase 

de aprovação -, a data ensejará, ainda, o lançamento de um 

livro com mais de 200 páginas, contando a história das en-

tidades e da padaria paulista, bem como a do pão, alimento 

que une os povos do mundo inteiro, e da evolução do mo-

delo da panificação brasileira, que já está servindo de ins-

piração para empreendedores do setor nos quatro cantos 

do planeta. 

taPete vermelho  
Para o associado
Começou, no dia 30 de setembro, a terceira e última 

fase do programa de treinamento interno dos colabora-

dores do SAMPAPÃO. Criado com o objetivo de promo-

ver o aperfeiçoamento, a capacitação e a requalificação 

constante do quadro funcional das entidades, o módulo 

em questão trata de “Trabalho em Equipe”. A iniciativa 

faz parte e está alinhada ao planejamento estratégico 

do SAMPAPÃO, visando à excelência do atendimento 

aos associados, coordenado por seu Departamento de 

Marketing, com apoio da Fundação Dom Cabral. Desse 

plano ainda faz parte a implantação, ainda no último tri-

mestre de 2014, do servido de Ouvidoria das entidades, 

que estabelecerá um canal de comunicação exclusivo 

por telefone e/ou e-mail, entre elas, os panificadores e 

os clientes destes. E o SAMPAPÃO já está finalizando, 

também, o seu Planejamento Estratégico 2015, 

para disponibilizar serviços e atender, de forma 

ainda mais eficiente, os seus associados.

De 28 de setembro a 2 de outubro, Antero José Pereira, 

presidente do SAMPAPÃO, e Carlos Elias Gonçalves Perre-

gil, vice-presidente do Sindipan-SP, estiveram presentes à 

POLAGRA – TECH 2014, BakeryandConfectionery Techno-

logies’ Exhibition, que aconteceu em de Poznan, na Polônia. 

Após a visita à exposição, ambos também participaram da 

reunião da União Internacional de Panificação e Confeitaria 

(UIBC) – nova sigla resultante da fusão entre a UIB e a União 

Internacional de Confeitaria (UIPCG), cujas atividades tive-

ram início em 1º de janeiro de 2014 –, que também foi reali-

zada naquela cidade. Considerada uma das mais importan-

tes feiras para o setor de panificação, confeitaria e sorvete-

ria da Europa, a POLAGRA – TECH é promovida a cada dois 

anos e, além de apresentar os mais recentes avanços e ino-

vações do mercado para esses setores, é também palco de 

diversas competições, palestras técnicas e demonstrações 

a eles relacionadas. “E, este ano, não foi diferente. Estamos 

trazendo muitas informações do evento para compartilhar 

com os associados do SAMPAPÃO”, afirma Antero Pereira. 

Segundo os organizadores da Miedzynarodowe Targi Poz-

nanskie (MTP), a edição 2014 da POLAGRA – TECH recebeu 

a visitação de 50 mil profissionais.

samPaPão visita Feira na Polônia

M
TP

P
hotogen 

S
tockFree 
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Dando continuidade ao Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO, o auditório 

do prédio-sede das entidades recebeu mais uma vez, no dia 30 de se-

tembro, a consultora Adiliana Peres, desta vez para falar sobre o tema 

“Administração Eficaz do Tempo e Produtividade”. A realização da pa-

lestra atraiu um grande número de associados, que, literalmente, lo-

taram as dependências do auditório, motivados pela necessidade de 

adquirir hábitos de organização mais eficazes para a gestão do tempo 

no dia a dia, tanto na parte profissional, quanto na pessoal. “Falta de 

tempo é desculpa para quem não tem método. Para gerenciar bem o 

tempo é preciso fazer já, organizar, criar rotinas e fazer o acompanha-

mento. O planejamento garante menos tempo na execução e mais re-

sultados”, sublinhou Adiliana, que também respondeu perguntas e fez 

diversos esclarecimentos à interessadíssima plateia. O Ciclo de Pales-

tras do SAMPAPÃO ainda tem duas atividades agendadas para 2014: 

no dia 28 de outubro, será realizada a palestra sobre o tema “Gerindo 

Processos e Melhorando Resultados”, e, no dia 25 de novembro, será 

promovida a palestra “Estratégias de Marketing no Ponto de Venda”.

Programação 2015 – Já está definida, também, a programação de 

temas para 2015 do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO. Confira na ta-

bela abaixo e participe!

Palestra aborda 
administração do temPo

M
ar

cu
s 

Fr
ed
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o Pão conGelado 
veio Para Ficar 
Cerca de 50 profissionais de empresas da in-

dústria de congelamento de pães participa-

ram do encontro promovido pela Abip, nas ins-

talações da Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI), em São Paulo, dia 3 de setembro. 

O objetivo deste encontro foi estreitar o rela-

cionamento entre as empresas que já operam 

com a tecnologia de congelamento de pães e 

as padarias brasileiras, de forma que o proces-

so possa ser adotado com a maior velocidade 

possível”, explica Giovani Mendonça, diretor 

executivo da Abip, que conduziu os trabalhos, 

representando o presidente da entidade, José 

Batista de Oliveira. A pressa em disseminar a 

adoção da tecnologia de congelamento faz 

sentido: conforme puderam constatar os in-

tegrantes da missão que a Abip enviou à Eu-

ropain – a maior feira mundial da panificação, 

realizada em Paris – o processo é irreversível, 

por conferir maior produtividade e, em espe-

cial, maior qualidade à produção. “Quem não 

aderir ao processo pode ficar fora do mer-

cado”, justifica Giovani, que esteve acompa-

nhado no evento pelos vice-presidentes da 

entidade Antero José Pereira, também presi-

dente do SAMPAPÃO, e Arildo Benechi.“O pão 

congelado veio para ficar”, diz Antero Pereira, 

lembrando que o sistema de congelamento é 

a resposta para os altos e crescentes custos 

que a panificação experimenta.

DATA TEMA

27/01/15 Identificação e Desenvolvimento de Líderes

24/02/15 Cálculo de Impostos para Empresas que estão no SIMPLES

31/03/15 Cálculo e Redução de Custos

28/04/15 Ferramentas de Avaliação e Desempenho de Equipes

26/05/15 Projetos de Sustentabilidade – Sociorresponsabilidade

30/06/15 Merchandising (PDV)

25/08/15
Como Reestruturar a Empresa – Sucessão Familiar e 
Profissionalização

29/09/15 Segurança no Trabalho

27/10/15 Estratégias de Comunicação (Promoções, Redes Sociais etc.) 

24/11/15
Ferramentas Motivacionais – Como Engajar seus 
Colaboradores

A
b

ip
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O SAMPAPÃO foi uma das estrelas prin-

cipais da edição do Globo Repórter, 

transmitida pela Rede Globo no dia 26 

de setembro, que teve como tema uma 

investigação sobre o pão, o alimento 

mais sagrado da humanidade. Uma boa 

parte do programa foi gravada nas de-

pendências do IDPC, com a participação 

de técnicos e colaboradores do Instituto, evidenciando por-

que ele é tão irresistível na dieta dos brasileiros e consumido 

em grande escala em todas as partes do País: só na cidade 

de São Paulo, por exemplo, são mais de 15 milhões de uni-

dades de pão francês vendidas por dia. O Globo Repórter 

Globo rePórter sobre o Pão bate recordes de audiência

uma comemoração  
Pra lá de esPecial
A fim de tornar o mês de outubro muito mais feliz para as 

crianças portadoras de necessidades especiais do abrigo 

“Lar Mãe do Divino Amor” (LEMDA), o Comitê Feminino do 

SAMPAPÃO promoveu, no dia 10 de outubro, uma ação na 

sede daquela entidade assistencial, no Tatuapé, com mui-

ta diversão e ampla distribuição de doces para a garotada. 

Muitas esposas de diretores e associadas atenderam ao 

convite do SAMPAPÃO e ajudaram as “Damas da Panifica-

ção” a montar e a distribuir os kits de doces, além de ca-

chorros-quentes e refrigerantes para as crianças, numa cla-

ra demonstração de que fazer o bem, realmente faz bem. E 

teve também apresentação de teatro infantil e distribuição 

O SAMPAPÃO já confirmou sua presença na realização 

do Makro Extravaganza 2014, ação focada na capacita-

ção profissional de pequenos e médios empreendedo-

res do foodservice e do varejo, organizado anualmente 

pelo Makro Atacadista. Este ano, o evento – que está em 

sua oitava edição -, será realizado entre os dias 20 e 22 

de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo, com 

patrocínio do Sebrae, mais de 80 expositores confirma-

dos e perspectiva de atrair um público de mais de 6 mil 

profissionais. A participação do SAMPAPÃO se dará por 

meio do IDPC, que ministrará, no dia 20, uma aula com 

foco em tendências, para mais de 100 pessoas, na Cozi-

nha Experimental do Makro Extravaganza.

samPaPão ParticiPará 
do makro extravaGanza

sobre o pão também abordou algumas 

verdades e mitos sobre o glúten, mos-

trando como ele age no nosso organis-

mo como importante fonte de carboi-

dratos, energia e, é claro, de saúde. E o 

programa também enfocou a profissão 

de padeiro, que reserva grandes oportu-

nidades de sucesso para quem se dispu-

ser a abraçá-la, não só por sua nobreza, como também pelo 

fato de que há um enorme potencial de oportunidades para 

quem quer colocar a mão na massa e construir sua vida e 

sua carreira em torno dela. Segundo a Rede Globo, o progra-

ma bateu recordes de audiência em todo o Brasil.

M
akro 

A
na A

zeved
o

G
1

de almanaques constando a história do pão. “É sempre mui-

to gratificante trabalhar com crianças. E tivemos todo apoio 

do SAMPAPÃO, que não mediu esforços para viabilizar a ini-

ciativa”, destacou Evane dos Santos, a presidente do Comitê.
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novas embalaGens
Novidade da Piracanjuba é o LEITE EM PÓ em 
embalagens stand-up-pouch, nas versões nas 

versões integral (800g), integral instantâneo 
(800g) e desnatado instantâneo (600g). A nova 

apresentação proporciona ainda mais praticidade 
para os consumidores. SAC: 0800 722 1718.

Site: www.piracanjuba.com.br

Na IP&C nº 795 (Ago/Set 2014), publicamos por engano no 

sumário e na matéria de cobertura da FIPAN 2014, respecti-

vamente às Págs. 5 e 20 da revista, uma foto antiga da feira, 

na qual, do lado esquerdo, sobressai o estande da Festpan 

Distribuidora. Entretanto, exatamente neste ano, a empresa 

mudou o seu conceito de participação na FIPAN, e, pela pri-

meira vez, somente a marca Festpan Indústria esteve presen-

te, cuja marca está em evidência na foto ao lado, esta, sim, 

do estande da empresa na FIPAN 2014. Ambas as empresas 

pertencem ao mesmo grupo e levam o mesmo nome, porém 

suas administrações e marcas são diferentes. Pedimos sin-

ceras desculpas à Festpan e aos nossos leitores pelo erro.

novidades

Formas esGuias
A Bonafont amplia seu portfólio 

de produtos e lança NOVA 
EMBALAGEM com 330 ml. Com 

design icônico, elegante e sofisticado, 
a nova embalagem traz formas mais 
quadradas e esguias que facilitam o 

encaixe nas mãos. 
SAC: 0800 701 7561.  

Site: www.bonafont.com.br

W
O

W
! N

ut
rit

io
n

o melhor da Fruta
Sufresh, marca da WOW! Nutrition, 
amplia a linha +Fruta +Sabor e 
lança o novo SABOR TANGERINA, 
em embalagem inédita. O produto 
se posiciona entre o néctar regular 
e o suco integral, já que tem maior 
concentração de polpa de fruta. É o 
suco perfeito para os consumidores 
de néctar que buscam o melhor 
sabor da fruta. SAC: 0800 772 6566. 
Site: www.sufresh.com.br

P
iracanjub

a
Ti

ro
l

bons demais!
A Tirol apresenta sua nova linha de DOcES DE 
LEITE cOM cOcO e chOcOLATE, disponíveis 
nas embalagens de 250g. Os produtos podem 
ser utilizados no preparo de diversos pratos, 
desde recheios, coberturas ou fondue.  
SAC: 0800 643 7001. Site: www.tirol.com.br

Tirol

B
onafont

R
ob

erto S
ilva 

Falha nossa!
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novidades

cereal Proteico
Pensado para surpreender vegetarianos e 
pessoas que se preocupam em manter a 
boa forma com uma alimentação saudável 
aumentando o consumo de proteína na 
dieta, o novo PROTEIN cEREAL, da linha 
Nutrify, tem quatro vezes mais proteína 
que um cereal comum. Rico em fibras, 0% 
lactose e sem adição de conservantes e 
corantes. SAC: (11) 3003-7887. 
www.integralmedica.com.br 

batatas belGas
A belga Lutosa, produtora de batatas congeladas, 

está expandindo seus negócios com o lançamento 
de sua marca GOLDEN RIVER no Brasil. A Golden 

River usa a batata bintje, que é o mais refinado 
tipo para venda no varejo. Os produtos estão 

sendo oferecidos ao mercado nas especialidades 
noisettes, rostis e assadas com casca. 

SAC: sac@lutosa.com.br. 
Site: www.lutosa.com/pt/ 

vinhos com Ética
Chega ao mercado a 
VINhETIcA, nova marca de 
vinho brasileiro produzido 
pelo enólogo francês Gaspar 
Desurmont, produzida na 
Campanha Gaúcha, na fronteira 
com o Uruguai. Os dois 
primeiros rótulos lançados são 
o Terroir de Rosé e o Terroir de 
Rouge. Em 2015 chegam um 
espumante, um branco e um 
segundo tinto. 
SAC: (11) 3171-0332. 
Site: www.vinhetica.com

N
utrify

M
icrex

V
in

he
tic

at

Lutosa

a Fruta da onda
A Bioworld lança a BARRINhA DE cEREAIS PILIGOJI, suplementada com 
gojiberry, a fruta mais procurada por mulheres que desejam rejuvenescimento, 
emagrecimento e beleza da pele. O produto traz também fibras indispensáveis 
a uma ingestão saudável, e o sabor da fruta agrada até mesmo os paladares 
mais exigentes. SAC: (11) 4355-7344. Site: www.micrex.com.br

P
uratos

Pães mais saudáveis
Cereais, grãos e fibras são a tendência do momento para uma 

alimentação mais saudável. Para ampliar as opções para quem 
é apaixonado por pão, a Puratos desenvolveu a mistura PURAVÍ 

INTEGRAL cOM chIA E LINhAÇA. De fácil preparo, prática e versátil, 
permite elaborar pães com miolo macio e coeso, com forte apelo de 

saudabilidade. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br 
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medalha de ouro
O espumante PONTO NERO 
cELEBRATION MOScATEL, 

da Domno, foi condecorado 
com medalha de ouro no 

Mundial de Bruxelas 2014, 
edição Brasil, e na 14a edição do 

Concurso de Vinhos Muscats 
du Monde International, na 

França, berço dos moscatéis. 
SAC: (54) 3388-3999. 

Site: www.domno.com.br

novidades

B
ra

si
l M

at
e

estilo vintaGe
Maizena completa 125 anos de história no Brasil 
em 2014. Para presentear e celebrar com seus 
consumidores esse momento tão importante 
em sua trajetória no País, a marca lança DUAS 
EMBALAGENS cOM ESTILO VINTAGE, 
homenageando comunicações antigas da marca, 
ambas no formato de 500g. SAC: 0800 707 9977. 
Site: www.unilever.com.br

D
om

no

U
nilever

A
viação

Juxx

P
ep

siC
o

enerGia natural
Chega ao mercado o energético natural WAKER, 
da Brasil Mate, que tem fórmula e sabor inéditos 
à base de erva-mate, guaraná e alta dosagem de 
cafeína 100% natural sem o gosto do café. Para 
pessoas que buscam aumentar o nível de energia 
e disposição física de uma forma saudável.
SAC: sac@waker.com.br. Site: www.waker.com.br

comPlemento de linha
Chega ao mercado o cAFÉ AVIAÇÃO. 
Vendido em embalagem com 500g, o 
produto é a nova aposta da empresa para 
oferecer ainda mais sabor no café da 
manhã. O café é fabricado a partir de grãos 
selecionados, que são torrados e moídos. 
O produto é 100% arábico e conta com 
armazenagem a alto vácuo. 
SAC: (35) 3539-8100. Site: www.
laticiniosaviacao.com.br

amiGo da saÚde
A Juxx inova mais uma vez 
e apresenta ao mercado 
o ANTIOX, suco de frutas 
vermelhas com maior poder 
antioxidante do País. A novidade 
possui até 50 vezes mais 
antocianinas que o vinho, o que 
torna a bebida uma grande aliada 
à saúde. SAC: (11) 4134-1600. 
Site: www.juxx.com.br

sabores exclusivos
DORITOS, marca de snacks da 

PepsiCo, traz ao Brasil o novo 
DORITOS POWER, em dois sabores 

exclusivos: Taco Mexicano e Steak 
Grill. A novidade tem tortilhas 40% 

maiores e muito mais crocantes. 
O saboroso snack de aroma mais 

intenso é ideal para dividir com 
os amigos. A novidade da marca 

favorita do público jovem reforça o 
conceito global da marca DORITOS 
“Para Os Fortes, que vai muito além 

do produto. SAC: 0800 703 4444. 
Site: www.pepsico.com.br   

P
ep

siC
o



13Out/Nov 2014    IP&C 796
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Para Peter Becker, um dos profissionais que mais entende de 
panificação no mundo, a padaria brasileira é um exemplo que 
deve ser seguido mundialmente.

Peter Becker, ex-presidente da antiga UIB – hoje, União In-

ternacional de Panificação e Confeitaria (UIBC) –, é uma 

dessas pessoas apaixonadas pelo que faz. “Trabalhei em 

vários lugares, em bancos, na indústria metalúrgica, mas 

me ‘encontrei’ mesmo na panificação. Não troco esse setor 

por nada”, diz com seu jeito franco e germânico, antes de 

dar uma gostosa gargalhada, marca registrada menciona-

da por todos aqueles que o conhecem.

Com uma expertise de décadas no setor, ele sabe ana-

lisar como poucos cada movimento desse mercado, que, 

faz questão de enfatizar – e apesar dos pesares –, vive um 

bom momento, inclusive com expressivo crescimento em 

algumas regiões específicas do mundo, como na Améri-

ca do Sul, graças, segundo ele, ao desempenho instigante 

da panificação brasileira. Peter falou disso e muito mais 

quando, em recente visita ao Brasil, recebeu a reportagem 

da Revista IP&C para conceder esta entrevista exclusiva. 

Confira! 

revista iP&c: que avaliação você Faz do 

mercado da PaniFicação ao redor do mundo?

Peter Becker: A situação está bastante estável na Europa, 

há uma pequena queda nos Estados Unidos, e um cres-

cimento interessante na África, na Ásia e na América do 

Sul, nesta última região muito em função da evolução do 

modelo de padaria no Brasil.

Modelo para  
o Mundo

entrevista / PETER BECKER 
Fo

to
s:

 R
ob

er
to

 S
ilv

a
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entrevista

que imPressão se tem lá Fora da 

Padaria brasileira?

O consenso é muito bom. Sabemos que 

vocês têm no País um modelo de suces-

so e muito desenvolvido de negócio, bem 

organizado e de altíssimo nível, e que só 

tende a crescer e a estabelecer um novo 

e virtuoso patamar de mercado. Essa ca-

racterística de a padaria brasileira aglu-

tinar, ao mesmo tempo, os produtos e 

serviços de uma panificadora, de um res-

taurante e de uma loja de conveniência 

é uma grande ideia, não só para atrair 

os consumidores e fazê-los permanecer 

no estabelecimento. O mesmo pode ser dito sobre a dinâ-

mica de introdução de novos produtos de panificação e 

confeitaria, tendo como uma sacada super inteligente a 

exploração do conceito de regionalismo. Isto é, o Brasil é 

muito grande, e tem muito a entregar em termos de no-

vidades em produtos regionais, que estão sendo cada vez 

mais melhor e mutuamente “apresentados” aos consumi-

dores de regiões diferentes do País. 

ela criou, eFetivamente, um novo ParadiGma 

Global?

Creio que sim, porque tudo isso junto, faz com que a pa-

daria brasileira seja um modelo para os outros países, 

que já o estão copiando e introduzindo em seus merca-

dos, embora, é claro, existam questões culturais que de-

terminam o comportamento do consumidor de cada país, 

e que, eventualmente, podem servir de impeditivo tempo-

rário para uma adesão mais rápida ao modelo brasileiro. 

Mas, com toda a certeza, posso afirmar que, lá fora, está 

todo mundo de olho na padaria brasileira.

quais as PrinciPais tendências que você 

observa na PaniFicação mundial?

Temos várias, mas, sem dúvida, uma que se destaca entre 

elas é a o wellness, ou do bem-estar, que propõe um modelo 

fabricação de produtos dentro de um conceito de alimen-

tação mais saudável. Isso inclui pães integrais, de centeio 

e sementes diversas, como a quinoa, por exemplo, que já 

se tornou muito popular na Alemanha. Esses pães já re-

presentam 30% do que as padarias e indústrias de pães 

vendem por aqui, e são considerados mui-

to saudáveis não só pelas nutricionistas, 

como também pelos alemães. E, como 

desdobramento dessa tendência, temos aí 

os produtos livres de glúten, sem gordura, 

com menos sal e sem ingredientes quími-

cos. Ou seja, coisas bem naturais.

e na Parte tÉcnica do neGócio?

Há uma preocupação crescente na Euro-

pa com a questão do packaging, ou seja, 

com embalagens que entreguem mais 

segurança alimentar, com muito uso de 

vidro e materiais inertes. Outra tendên-

cia marcante – esta não só nos países europeus, como no 

mundo todo – é com a redução do consumo de energia, 

por meio da introdução de novas máquinas e equipamen-

tos mais modernos, econômicos e eficientes do ponto de 

vista de utilização da matriz energética.

no brasil, continuamos a conviver com o 

Problema da Falta de mão de obra. na euroPa É a 

mesma coisa?

Depende do país sobre o qual estamos falando. Na Es-

panha, França e Itália, seguramente, esse problema não 

existe – não é difícil encontrar mão de obra especializada 

por lá. Já na Alemanha, temos duas questões relaciona-

das a esse problema. Em primeiro lugar, temos cada vez 

menos jovens, porque a taxa de natalidade do país é bai-

xa. E, em segundo, quando os jovens terminam o ensino 

médio, eles estão mais interessados em ir para a univer-

sidade do que ir para a padaria. A saída que estamos en-

contrando para tornar a coisa toda mais atrativa é pela 

via do estímulo ao empreendedorismo, ou seja, dizer para 

esses jovens que ter uma padaria pode ser um bom ne-

gócio. Talvez eles possam se identificar. Eu, por exemplo, 

trabalhei com administração no setor financeiro e na in-

dústria metalúrgica, mas me “encontrei” na panificação. 

Para mim, o trabalho de equipe numa padaria é insupe-

rável, maravilhoso – os ingredientes, as formulações, os 

cheiros... Assim, procuramos trazer os jovens para esse 

universo de possibilidades infinitas. E uma das formas 

mais eficazes tem sido por meio da difusão dessa propos-

ta nas redes sociais. Está dando muito certo.

Para mim, o trabalho de equipe 
numa padaria é insuperável, 

maravilhoso – os ingredientes, 
as formulações, os cheiros...
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especial / EConomia no ano novo 

a

As previsões para a economia brasileira em 2015 não são nada 
alentadoras. Mas teremos que superar isso, com cautela e 
olho vivo nos índices.

Com as barbas 
de Molho

A certa altura de suas palestras pelo Brasil, o 

saudoso jornalista econômico Joelmir Beting 

costumava dizer, com um sorriso maroto, que 

os economistas nunca erram em suas previ-

sões, principalmente nas catastróficas, quan-

do a economia de um país passa por um mo-
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especial

mento delicado. Ungidos com alguma espécie 

de “dom” sobrenatural, eles simplesmente as 

fazem, e pronto. “Se a previsão se concretiza, 

eles, com todo o orgulho, dizem: ‘Tá vendo, 

eu avisei!’. Agora, quando não chegam nem 

perto, não dão o braço a torcer, e tascam: ‘Viu 

só, os caras do governo me escutaram e to-

maram as providências para que a desgraça 

não acontecesse. Eu sou o cara!”, dizia Joelmir, 

invariavelmente arrancando risos da plateia.

Brincadeiras à parte, em economia, fazer 

previsões é algo muito complicado. E extre-

mamente arriscado também. Quando o es-

pecialista quer fazer a coisa certa, com serie-

dade, ele tem diante de si uma enormidade 

de dados, estatísticas e informações a serem 

avaliadas e confrontadas com o contexto his-

tórico. O problema é que nem todos eles têm 

a paciência e o tempo necessários para fazer 

isso. E, aí, ligam o “chutômetro”, e seja o que 

Deus quiser.

momento de desaceleração

Seja como for, o quadro da economia para 

2015, embora ainda muito nebuloso, não dei-

xa dúvidas de que teremos um Ano Novo bas-

tante complicado. Os motivos são muitos e 

todos estão ligados aos equívocos cometidos 

pelo atual governo federal, resultados da tal 

“Nova Matriz Econômica”, como ficou conhe-

cida a política econômica adotada pela presi-

dente Dilma Rousseff, ao assumir o cargo em 

2011. Por conta disso, o próximo governo, seja 

quem for que vença as eleições, precisará fa-

zer fortes reajustes para que o Brasil não seja 

engolido por uma grande crise.

O consumo das famílias vive um mo-

mento de desaceleração, tanto pelo fim dos 

programas de incentivo ao consumo quanto 

pela menor oferta de crédito. Dessa consta-

tação, aliás, vem parte da insatisfação que 

gera os protestos iniciados no ano passado 

e endossados pelo início da Copa do Mundo. 

Isso acontece porque temos uma população 

até então acostumada a deter o poder de 

consumo que fazia girar a economia do país, 

prerrogativa, aliás, criada pelo próprio go-

verno Dilma, evidenciando um equívoco de 

sérias proporções. Isso, aliado à retração da 

indústria, à inflação e à baixa taxa de inves-

timentos, criou um cenário de crescimento 

extremamente pequeno em 2014. 

cautela nunca É demais

Com tudo isso fervendo no caldeirão, é pos-

sível ver que o ano que vem sofrerá com 

condições piores que as vividas atualmente. 

O Relatório de Mercado Focus, divulgado no 

final do mês de setembro pelo Banco Central 

trouxe a 18ª queda consecutiva da previsão 

dos analistas para o Produto Interno Bruto 

(PIB) de 2014. De acordo com o documento, a 

economia brasileira crescerá apenas 0,29%. 

Isso é péssimo, mas pode ficar bem pior, caso 

Tendência: 2015 
sofrerá com condições 

piores que as vividas 
atualmente.

S
tockFree
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se confirmem os vaticínios mais catastróficos de 

alguns analistas, que dizem que poderemos ter 

PIB negativo. Mesmo considerando a “menos pior” 

das hipóteses, esse pífio resultado do PIB – muito 

abaixo das previsões que hoje sem tem para os 

países emergentes e pela própria América Latina 

– será, seguramente o menor dos últimos 20 anos. 

Para 2015, os economistas do BB não arriscam 

no último Boletim Focus um avanço superior a 

1,01% na economia brasileira. Simultaneamente, 

o mercado financeiro elevou a expectativa para a 

cotação do dólar no fim deste ano. A mediana das 

estimativas para a taxa de câmbio em dezembro de 

2014 está em R$ 2,35, sendo que para o fim de 2015, 

a cotação esperada está estacionada em R$ 2,45.

A mais recente edição do Focus também reve-

la que a projeção de analistas e economistas para 

a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2014 é de 6,31%. 

Para 2015, os analistas também esperam uma 

alta maior da inflação: a previsão de inflação para 

os próximos 12 meses sobe para 6,33%, com uma 

projeção suavizada de chegarmos a dezembro de 

2015 com algo em torno de 6,30%. 

O mercado financeiro voltou a acreditar que 

ocorrerá nova alta da Selic, de 11% ao ano para 

TV
 B

and
eirantes

Joelmir e a 
economia: 
explicar é 
fácil. Difícil é 
entender.

11,25% ao ano, em julho de 2015. Logo em segui-

da, na reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom) de setembro, a Selic subirá mais uma 

vez, para 11,50% ao ano, segundo as previsões. 

Em outubro, a expectativa é que seja mantida 

em 11,50% ao ano. Para a última reunião de 2015, 

em novembro, a mediana das projeções está em 

11,38% ao ano e, para janeiro de 2016, está em 

11,13% ao ano.

Então, independentemente de acreditarmos 

ou não na precisão das previsões dos analistas, 

é extremamente importante ficar antenado com 

todos os movimentos da economia em 2015, 

porque, sem dúvida, ele será um Ano Novo difí-

cil. “Cautela e canja de galinha não fazem mal a 

ninguém”, como dizia a avó da gente, são super 

recomendáveis. Como também vale a pena a sé-

ria reflexão sobre outra célebre frase creditada ao 

sábio Joelmir Beting: “Em economia, é fácil expli-

car o passado. Mais fácil ainda é predizer o futuro. 

Difícil é entender o presente.” E está falado.

A economia brasileira deve ter este ano o pior de-

sempenho desde 2009, de acordo com a previsão 

divulgada no final de setembro pelo Banco Central. 

Paralelamente, o Brasil soma mais de 3,5 milhões 

de empresas inadimplentes segundo a Serasa – o 

maior volume de empresas com dívidas em atraso 

já registrado. Isso se deve, segundo os parâmetros 

de pesquisa do banco de dados, aos resultados da 

queda das vendas e do aumento de custos com 

fornecedores, funcionários e bancos.

Os dados da Serasa mostram ainda que 91% 

do total das empresas inadimplentes são de pe-

queno e médio porte – as mais vulneráveis às 

flutuações das vendas e do crescimento da eco-

nomia e, segundo o Sebrae, são também as em-

presas que mais empregam no País, cerca de 52% 

dos empregos formais.

Pmes: as mais vulneráveis!
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O crescimento econômico do País revela um novo cenário de consumo entre 
os brasileiros nos últimos 15 anos, diz estudo IPC Maps.

Virando a página
do ConsuMo

Os últimos 15 anos trouxeram mudanças sig-

nificativas para o Brasil. A estabilidade econô-

mica modificou a vida da população, provo-

cando a expansão dos setores produtivos pela 

maior procura e oferta de produtos, bens e 

serviços. O crescimento é notório em todos os 

cantos do País, com forte migração de domicí-

lios da base da pirâmide para extratos supe-

riores e o aumento do poder de compra.

Segundo o estudo IPC Maps, realizado pela 

IPC Marketing Editora – empresa especializa-

da no cálculo de índices de potencial de con-

sumo –, o consumo per capita da população 

residente nas áreas urbanas subiu de R$ 4,4 

S
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pesquisa

mil em 1999, para R$ 17,7 mil em 2014, o que 

representa uma variação de mais de 303%. 

Hoje, os brasileiros consomem quase R$ 3,3 

trilhões, ante os R$ 566 bilhões, movimenta-

dos em 1999. 

“O crescimento do potencial de consumo 

em 2014 está abaixo do que foi verificado 

em anos anteriores, o que aumenta o desafio 

para as empresas manterem seu patamar de 

vendas, daí a necessidade do conhecimento 

mais aprofundado do mercado consumidor 

em 2014 e as mudanças ocorridas nos hábi-

tos de consumo da população nesses últimos 

anos”, destaca Marcos Pazzini, diretor da IPC 

Marketing. Nesse cenário, a capacidade de 

crescimento das cidades evoluiu ao longo do 

período. As capitais cederam à interiorização 

no consumo. Esse avanço segue cobrindo a 

participação das capitais, registrando um 

crescimento de 64,5% para 67,7% de partici-

pação no potencial de consumo nacional nos 

últimos 15 anos.

acima da mÉdia

Já em termos hábitos de consumo, com base 

na variação nominal de 437,2% do total do 

consumo urbano entre 1999 e 2014, observa-se  

que categorias como gastos com veículo pró-

prio, manutenção do lar, outras despesas, 

matrículas e mensalidades, viagens, alimen-

tação fora do domicílio e higiene e cuidados 

pessoais foram as que cresceram acima da 

média. Já, itens como fumo, transportes ur-

banos e alimentação no domicílio foram os 

que tiveram o menor crescimento em rela-

ção à média. 

Entre as principais conclusões do estudo 

IPC Maps, o maior destaque na relação en-

tre domicílios urbanos e consumos é para a 

classe B. Em termos de domicílios, ela foi a 

que mais cresceu no período, representan-

do uma variação de 233,2%, seguida pela C, 

com 152,3%. Assim, pode-se dizer que a classe 

C de 15 anos atrás é a B de hoje. “Enquanto 

isso nota-se um verdadeiro esvaziamento das 

classes D e E. Em plena expansão, o mercado 

de consumo também vem sendo liderado pela 

classe B que, de uma participação de 35,2% 

em 1999 pulou para 50,8% em 2014”, sinaliza 

Marcos Pazzini.

Segundo ele, outro ponto importante na 

trajetória do consumo no Brasil é que, com 

a redução da natalidade e o aumento da ex-

pectativa de vida, a população brasileira en-

velheceu. 

“A maioria continua na faixa dos 30 aos 49 

anos, mas a maior variação ocorreu na faixa 

dos 50 anos ou mais, passando de 14,9% para 

21,7%”, finaliza o diretor da IPC Marketing.

A antiga classe C se tornou a nova 
classe B, e já responde por mais da 
metade do que é consumido no País.

As compras pela internet geraram faturamento de 

R$ 28,8 bilhões em 2013 e a estimativa para este 

ano é movimentar R$ 34,6 bilhões. Os notáveis 

números da E-bit, empresa especializada em in-

formações do comércio eletrônico, motivaram a 

Officina Sophia Retail, especializada em varejo, a 

fazer uma pesquisa abrangente para entender o 

crescimento do e-commerce e as características 

desse canal de consumo.

E uma das conclusões do estudo é que a nova 

classe C, antes pouco representada no grupo de 

e-shoppers, hoje já figura como a maior porcen-

tagem dos consumidores que fazem ao menos de 

uma compra por mês. Outra revelação de desta-

que é relativa ao hábito de pesquisa online, indi-

cando que 75% dos compradores fazem pesqui-

sas antes de comprar, com apenas 25% efetuan-

do a compra sem pesquisar.

inJeção de e-commerce
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relacionamento / FiDELiZaÇÃo 

o

Novas ferramentas à disposição das 
padarias garantem o sucesso dos 
programas de fidelização de clientes.

O ano de 2014 foi bom para você? Ele está che-

gando ao fim, só que para muitas padarias ele 

não vai entrar para história como um dos melho-

res. Por quê? Bem, uma das razões é que, talvez, 

elas não conseguiram acompanhar como deviam 

as mudanças nas regras de mercado, que estão 

acontecendo numa velocidade muito grande, 

movimentando bastante, também, os hábitos 

de consumo e de decisão dos consumidores. 

Nesse contexto, a grande dúvida dos pa-

nificadores é: “Como faço para partici-

par mais ativamente da vida de meus 

clientes, a fim de que conhecer esses 

novos hábitos e de evitar que a deci-

são deles não caia na simples compa-

ração de preços?” A resposta: criando 

uma estratégia de relacionamento 

e fidelização eficiente, para garan-

tir que 2015 seja um ano repleto de  

bons negócios.

E a boa notícia é que o mercado está cheio de 

novidades para ajudar você a atingir essa meta. 

Bons exemplos não faltam. Com o objetivo de 

atrair, reter e fidelizar clientes, a rede de cafeterias 

Suplicy Cafés Especiais criou o cartão fidelidade 

“we love café”, que permite aos consumidores acu-

mularem pontos a cada visita que fizerem a uma 

das lojas da rede. O sistema foi implementado 

recentemente pela Aatag, plataforma de serviços 

que permite aumentar o tráfego e a rentabilidade 

de empresas no pequeno e médio varejo, e já apre-

senta resultados positivos para a empresa e para 

os clientes.

Por meio do cartão “we love café”, cada real 

gasto nas cafeterias Suplicy Cafés Especiais gera 

pontos que podem ser trocados por produtos nas 

próximas visitas. A ação visa conhecer melhor 

cada um dos clientes da rede, aproximando a em-

presa do seu público, favorecendo o desenvolvi-

mento de ações de acordo com as preferências de 

we loVe 
relacionamento
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Marco Suplicy: 
resultados positivos 
para a empresa e 
para os clientes.
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cada consumidor. “Estamos bastante animados e 

começamos a estender a proposta para todas as 

lojas espalhadas pelo país”, comemora Marco Su-

plicy, fundador da empresa.

oFertas Personalizadas

Outra ferramenta de relacionamento com os 

clientes bem bacana, que está chegando ao mer-

cado é o Ticketmania, da empresa Marka Fideliza-

ção e Relacionamento. Trata-se de um equipamen-

to exclusivo, com o formato de um totem, e que 

apresenta a cada cliente ofertas exclusivas e per-

sonalizadas, selecionadas de acordo com seu perfil 

e hábitos de compra. O equipamento, que pode ser 

totalmente adesivado com a marca da panificado-

ra que o contratar, funciona de maneira simples. 

Após um breve cadastro – no qual são incluídos 

dados como nome, estado civil, data de nascimen-

to, sexo, número de filhos e dados de contato –, o 

cliente recebe sete ofertas exclusivas de acordo 

com seu perfil. Após o primeiro uso, basta digitar o 

número do CPF para gerar novas ofertas. 

Cada padaria decide com que frequência quer 

mudar as ofertas disponíveis no Ticketmania: diá-

ria ou semanalmente. As ofertas podem ser im-

pressas no próprio totem, recebidas por SMS ou 

email – a casa escolhe de acordo com sua preferên-

cia. “Quando o cliente percebe que aquelas ofertas 

são personalizadas, com produtos e serviços que 

ele realmente tem o hábito de consumir, o totem 

torna-se uma ferramenta relevante para ele, o que 

o faz voltar a utilizá-lo espontaneamente na pró-

xima vinda à loja”, garante Marcelo Cristiano Gon-

çalves, sócio-diretor da Marka. “E com ele também, 

o grau de aquisição por impulso sobe, criando pos-

sibilidades de negócio mais efetivas, porque o ob-

jetivo é aumentar não apenas o valor da compra, 

mas também o tíquete médio”, finaliza ele. 
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Os vencedores 
na categoria 
Inovação para 
a Sociedade 
com o projeto 
Anana.

conexão Fiesp

c

“hACkers do BeM”  
contra o desperdício de alimentos

Aplicativo Anana – que permite a padarias doar excedente de 
alimentos – vence a terceira edição do Hackathon-Fiesp. 

Com o objetivo de incentivar a criação de aplicativos ino-

vadores, o Comitê de Jovens Empreendedores (CJE) da 

Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) 

divulgou os nomes dos três aplicativos vencedores da ter-

ceira edição do Hackathon.

O vencedor na área de “Inovação para a Sociedade” 

– que busca aplicativos que colaborem nas áreas de 

segurança, saúde e educação –, foi o aplicativo Anana. 

Por meio dele, padarias, restaurantes, varejistas, indús-

trias e produtores podem doar o excedente de alimentos 

para organizações não governamentais (ONGs). O grupo 

foi formado por Carolina Augusta Alves de Godoy (bu-

siness), Karina Martins (business), Beatriz Ferreira de 

Assis (designer), Homã Alvico (business), Phelipe Ramos 

Correa (desenvolvedor) e Guilherme Henrique Rojas (de-

senvolvedor).

“Nosso diferencial é que temos um hardware que tem 

um preço muito baixo. E conseguimos colocar em cada 

carga para rastrear e ter a certeza que a doação chegou 

ao seu destino, além de alertar caso haja alguma altera-

ção, como retirada de algum alimento”, explica Carolina. 

“Também garantimos a qualidade, já que também moni-

toramos temperatura e umidade, o que torna possível a 

doação de perecível e sana o problema legal, já que muita 

gente deixa de doar por não poder garantir a qualidade do 

alimento quando ele chega a quem precisa”, acrescenta. 

Ainda segundo ela, para o grupo, mais do que o prêmio, 

o Hackathon trouxe muitos outros ganhos: “Mesmo sem 

o prêmio, a gente sairia ganhando. Pela experiência que 

adquirimos, pelo autoconhecimento, pelos contatos, pela 

orientação da monitoria, além de criar uma plataforma 

que vai ajudar a sociedade”, assinala.

Para o diretor titular do CJE/Fiesp, Sylvio Gomide, o 

sucesso de mais uma edição do Hackathon mostra que 

o empreendedorismo é cada vez mais importante para a 

sociedade. “Inovamos nesta terceira edição ao ter a cate-

goria automotiva, que mostra que os programadores, que 

chamamos de ‘Hackers do Bem’, estão revolucionando 

não só a internet, a mídia e a propaganda, como também 

a indústria”, comenta o executivo.

Complementarmente, o Hackathon também premiou 

como melhor projeto em “Indústria Eletrônica” o aplica-

tivo Live Cube, criado para facilitar a comunicação entre 

pais e filhos, bem como, na área “Indústria Automotiva”, o 

aplicativo Renault Connect, uma plataforma que ajuda o 

motorista a monitorar as necessidades de seus veículos.
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Chegou a hora de planejar novas receitas de Natal e Ano Novo para surpreender 
os clientes de sua padaria. O IDPC preparou estas sugestões especiais para 
você. Experimente e prepare-se para colher elogios – e muitas vendas – nas 
festas de final de ano!

e vem chegando o natal!

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

Informação Nutricional (Porção com 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 336kcal = 1.411kJ 17%
Carboidratos 39,4g 13%
Proteínas 5,2g 7%
Gorduras Totais 19,4g 35%
Gorduras Saturadas 10,9g 50%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1,8g 7%
Sódio 166mg 7%

ReNdImeNto: 8 PORçõES

bolo de 
chocolate 
sem GlÚten

PRocesso de FabRIcação:  
1. Derreter o chocolate, adicionar a manteiga e mexer bem.
2. Bater em batedeira as claras em neve.
3. Adicionar aos poucos o chocolate derretido, as gemas, a farinha de arroz, 
o açúcar, o amido, o emulsificante e, por último, o fermento químico. 
4. Untar a forma e levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por 
aproximadamente 30 minutos.  

gourmet / iDPC

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

Chocolate Meio Amargo 100 200
Ovos 100 200
Manteiga 40 80
Farinha de arroz 37,5 75
Açúcar 30 60
Amido de milho 25 50
Emulsificante 5 10
Fermento químico 3 6
Total 340,5 681

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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gourmet

PRocesso de FabRIcação:
1. Hidratar a gelatina sem sabor em água. Reservar.
2. Triturar o biscoito Maisena e misturar com a manteiga até formar uma massa. 
3. Forrar com a massa um aro de 23cm, untado com óleo. Reservar. 
4. Para o creme, misturar o leite condensado, o cream cheese e o iogurte. Acrescentar 
o suco com as raspas do limão e, por último, a gelatina hidratada. 
5. Para a cobertura, preparar a gelatina de morango e aplicar por cima da torta fria. 
6. Decorar com frutas vermelhas de sua preferência.

sugestões de frutas vermelhas: morango, amora e cerejas.

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

Informação Nutricional (Porção com 120g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 303kcal = 1.273kJ 15%
Carboidratos 35,8 g 12%
Proteínas 6,1g 8%
Gorduras Totais 16,2g 29%
Gorduras Saturadas 8,6g 39%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 205mg 9%

ReNdImeNto: 1 uNIDADE COM 
1.900kG

cheesecake de 
limão siciliano
com Frutas 
vermelhas

decoRação

Frutas Vermelhas  - q.b.
Total 577,5 1.967

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

cobeRtuRa

Água Fria 100 200
Água Morna 50 100 
Gelatina Sabor Morango 10 20

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

cReme

Suco e Raspas de Limão 
Siciliano 100 480

Leite Condensado 82 395
Cream Cheese 62 300
Iogurte Natural  41 200
Gelatina sem Sabor 2,5 12

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

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

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

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

massa

Biscoito Maisena de 
Chocolate 100 200

Manteiga sem Sal 30 60
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gourmet

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

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

PRocesso de FabRIcação: esponja 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar os ingredientes em um bowl e misturá-los manualmente. 
Reservar.
3. Deixar descansar por aproximadamente 20 minutos.

PRocesso de FabRIcação: Reforço e Recheio 
1. Acrescentar aos poucos os ingredientes do reforço na esponja.
2. Sovar bem a massa.
3. Abrir a massa sobre a mesa e deixar descansar por 
aproximadamente 20 minutos. 

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

Informação Nutricional (Porção com 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 280kcal = 1.176kJ 14%
Carboidratos 33,4g 11%
Proteínas 9,9g 13%
Gorduras Totais 12g 22%
Gorduras Saturadas 5,1g 23%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g

VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 1,7g 7%
Sódio 680mg 28%

ReNdImeNto: 4 uNIDADES 
COM 500G CADA

Panetone 
salGado 
Folhado

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

esPoNja

Farinha de Trigo 40 880
Fermento Biológico Fresco 3 30
Leite 50,5 500
Total 93,5 1.410
Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

ReFoRço

Farinha de Trigo 60 110
Margarina Folhada 24,2 200
Leite 20,2 200
Ovos 24,2 240
Açúcar Refinado 10,1 100
Sal 2,02 20
Melhorador 1,01 10
Curry 0,81 8
Alecrim - q.b.

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

RecheIo

Calabresa Defumada 100 400
Mussarela Ralada 50 200
Tomate Seco Picado 37 200
Cebola Picada 25 100
Salsa 12,5 100
Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

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

4. Folhear a massa e em seguida abrir a massa com 
espessura de 2cm.
5. Cortar em tiras com 6cm de largura e 50cm de 
comprimento. 
6. Para o recheio, misturar todos os ingredientes.
7. Distribuir o recheio sobre cada tira, pressionar bem e, em 
seguida,enrolar em forma de um rocambole. 
8. Colocar na forma de panetone e deixar em estufa por 
aproximadamente 30 minutos.
9. Pincelar gema e assar em forno pré-aquecido turbo por 
aproximadamente 40 minutos. 
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gourmet

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

PRocesso de FabRIcação: Reforço e 
decoração
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a esponja na masseira, juntar todos os 
ingredientes secos.
3. Aos poucos, juntar os ovos, a margarina, a batata, a 

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

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 154kcal = 647kJ 8%
Carboidratos 23,1g 8%
Proteínas 3,6g 5%
Gorduras Totais 5,5g 10%
Gorduras Saturadas 1,3g 6%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g

VD não estabelecido

Fibra Alimentar 1,1g 4%
Sódio 98,4mg 4%

ReNdImeNto: 65 uNIDADES 
COM 36G CADA

Pão de batata 
doce com 
açaFrão 

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

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

Produção das receitas do idPc – Equipe Técnica do IDPC: Celina Nakashima – Coordenadora Técnica; Monise Baamonde – Nutricionista; José de Oliveira, Rui Cruz, 
Hallyson Souza e Carlos Aparecido – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

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

esPoNja

Farinha de Trigo 40 400
Fermento Fresco 3 30
Água 30 300
Total 73 730

ReFoRço

Farinha de Trigo 60 600
Batata Doce Cozida 50 500
Ovos 15 150
Castanha-do-pará Picada 14 140
Margarina sem Sal 10 100
Açúcar 10 100
Leite em Pó 4 40
Lecitina de Soja 3 30
Glucose 3 30
Açafrão 2 20
Sal 1 10
Água 13 130

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

decoRação

Castanha-do-pará 100 140
Açúcar Impalpável 21 30
Total 430 2.020
Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

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

glucose e a lecitina de soja. 
4. Bater de 5 a 7 minutos na velocidade 1 até o ponto 
de véu.
5. Deixar descansar, coberta com plástico, por 
aproximadamente 30 minutos. 
6. Dividir a massa em pedaços com 36g, bolear e 
juntar 3 pedaços de massa para formar o pão. 
7. Deixar em estufa a 33ºC por aproximadamente 30 
minutos.
8. Pincelar os ovos e decorar com uma fatia fina de 
batata doce e peneirar o açúcar impalpável.
9. Colocar em forno lastro, sem vapor a 190ºC por 25 
a 30 minutos.
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Para atender às necessidades de seus clientes neste verão e aumentar suas 
vendas, ofereça em seu cardápio atrativo ao seu público.

Pensar no cardápio, escolher os ingredientes, ela-

borar as receitas... Tudo isso requer atenção e tem-

po, justamente em uma época em que as 24 horas 

do dia são insuficientes para conciliar compro-

missos profissionais, confraternizações, compras 

de presentes e as férias escolares das crianças. O 

jeito é terceirizar algumas tarefas. A ceia completa 

ou parte dela, por exemplo, pode ser encomenda-

da. Hoje em dia, o cliente busca cada vez mais fa-

cilidade. E as padarias precisam estar preparadas 

oferecendo esse tipo de serviço com opções capa-

zes de satisfazer a todos os gostos.

A busca pela melhora da forma física e a alte-

ração nos hábitos alimentares são comuns nessa 

época do ano, devido à chegada do verão. Nes-

se calor, não podemos descuidar da alimenta-

ção, que requer cuidados essenciais para nos 

sentirmos mais dispostos, mantendo a forma 

com saúde.

Algumas pessoas podem se sentir mais in-

dispostas para comer, no verão, em função das 

altas temperaturas. A indisposição pode vir 

também por alimentação inadequada, o que 

consiste, por exemplo, em ficar sem se alimen-

tar por muitas horas, pular o café da manhã, 

ingerir alimentos pesados e gordurosos ou es-

quecer de se hidratar durante todo o dia.

No verão ocorre uma diminuição do meta-

bolismo basal, por isso a quantidade calórica 

ingerida deve ser reduzida, para não corrermos 

risco de ganhar peso nessa época do ano. Com 

o aumento da temperatura, nosso organismo 

perde mais água e sais minerais através do 

suor. Então, o cuidado com a hidratação se tor-

na ainda mais importante. A ingestão de líqui-

dos deve ser frequente durante todo o dia. O 

ideal seria não esperar que a sede apareça, já 

que essa sensação é um sinal de desidratação.

No verão, é preciso também ter um cuida-

do maior com a hidratação das crianças e ido-

sos. Deve-se oferecer a eles água em pequenos 

volumes, fresca e em temperatura agradável, 

mesmo que eles não peçam. O ideal é a inges-

tão de, pelo menos, uns quatro copos de água 

por dia. E tente fazer com que eles consumam 

sucos naturais no lugar de refrigerantes. Para 

nos hidratarmos bem, as melhores fontes são 

Vamos pensar no Cardápio 
PArA Verão?
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a água, os sucos naturais de frutas e vegetais e os chás, 

sendo que a água de coco também é uma ótima opção.

enriquecendo o cardáPio

Portanto, para atender às necessidades de seus clientes 

neste verão e aumentar suas vendas, ofereça em seu car-

dápio uma variedade de sucos naturais que seja atrativa 

ao seu público.

Enriqueça seu cardápio com os seguintes alimentos: 

frutas, verduras, legumes, folhas verdes, cereais integrais, 

pães integrais, carnes magras, queijos menos gorduro-

sos, sobremesas à base de frutas e muitos líquidos. Seus 

sanduíches, nesta época, devem oferecer carnes magras, 

como um peito de peru, frango e queijos magros (rico-

ta, cottage). As carnes magras possibilitam uma digestão 

melhor, evitando o desconforto intestinal.

Evite alimentos gordurosos (carnes gordas, queijos 

gordurosos, molhos à base de creme de leite, maionese), 

bem como as frituras, porque, no verão, nosso organismo 

fica mais sensível aos condimentos fortes e às gorduras, o 

que pode causar desconforto e mal-estar.

Nesta época, monitore sua produção com muito cui-

dado, principalmente os alimentos que levam leite, gor-

dura e ovos em sua preparação. Estes necessitam de refri-

geração adequada, pois o calor aumenta a proliferação de 

bactérias que podem causar intoxicação alimentar.

Além de se preocupar com as questões acima, seja 

criativo e coloque em seu cardápio sucos terapêuticos 

com nomes que chame a atenção de sua clientela. Entre 

os serviços de consultoria que oferece, a Tri Nutri tam-

bém oferece orientação no planejamento de seu cardápio 

de acordo com seu público.

biblioGraFia: SANTOS, Ligia Amparo da Silva. Educação alimentar e nutri-
cional no contexto da promoção de práticas alimentares saudáveis. Rev. Nutr. 
[online]. 2005, vol.18, n.5, pp. 681-692. ISSN 1415-5273. doi: 10.1590/S1415-
52732005000500011. / CAMPADELLO, P.; DINIZ, t. Terapia Nutricional pela Ree-
ducação Alimentar e Atividade Fisica. São Paulo. Editora Madras, 2004. 

Autoras: renata caires borba (CRN 12241), Jerusa claro sai 
FukuGauti (CRN 9084) e debora Jureidini tozo (CRN 10850), 
membros da empresa Tri Nutri Assessoria e Consultoria Nutricional.
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Acordo retira mais de mil toneladas de sódio de produtos industrializados.

Em apenas um ano, as indústrias alimentícias 

reduziram 1.295 toneladas de sódio em três 

tipos de alimentos: pão de fôrma, bisnagui-

nhas e macarrão instantâneo. A previsão é 

que a retirada desse item, que começou em 

2011, alcance mais de 1,8 mil toneladas até o 

fim deste ano. Com isso, superou a meta esta-

belecida para a redução da mortalidade pre-

Menos sal,  
MAis sAúde

S
tockFree
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matura por doenças crônicas, que era de 2% ao 

ano. No entanto, entre 2010 e 2011, o índice de 

queda da mortalidade prematura (30 a 70 anos) 

por DCNT foi de 3,8%. A expectativa é chegar a 

25% em 2022. Esses ganhos na alimentação do 

brasileiro são resultados do acordo de coopera-

ção entre o Ministério da Saúde e a Associação 

das Indústrias da Alimentação (ABIA), para mo-

nitoramento do uso de sódio em alimentos in-

dustrializados.

A previsão é de que até 2020, mais de 28 mil 

toneladas de sódio estejam fora das prateleiras, 

como resultado dos quatro Termos de Compro-

misso firmados entre o MS e a ABIA. O total das 

parcerias reúne 16 categorias de alimentos – en-

tre as quais o pão francês – que representam 

mais de 90% do sódio em produtos industriali-

zados. O objetivo é alertar a população para a 

mudança de alguns hábitos alimentares, tanto 

no consumo de sal na hora das refeições quanto 

na escolha dos produtos nas gôndolas dos su-

permercados.

monitoramento de sódio

O número de redução de sódio em alimentos 

processados foi identificado a partir da análise 

de rotulagem nutricional e amostras avaliadas 

em laboratórios pela Anvisa em três categorias 

de alimentos. Foram coletados dados de rotu-

lagem de 172 marcas de massas instantâneas, 

102 marcas de pães de fôrma e 13 marcas de 

bisnaguinhas, representando em nível nacional 

as empresas que comercializam estes produ-

tos. Para a análise laboratorial, foram coletadas 

amostras em nove estados, correspondentes a 

54 produtos.

Os parâmetros utilizados foram as metas de 

redução de sódio estabelecidas em 2011 no acor-

do entre o Ministério da Saúde e a ABIA. O do-

cumento definiu o teor máximo de sódio a cada 

100 gramas em alimentos industrializados. No 

caso das massas instantâneas, a quantidade foi 

limitada a 1.920,7 miligramas (ou 1,9 grama) até 

2012. Isso representa uma diminuição anual de 

30% no valor máximo de sódio desses alimentos. 

Nos pães de fôrma, o acordo previu a redução do 

teor máximo de sódio para 645 miligramas, até 

2012, e para 522 miligramas, até 2014; enquan-

to que, nas bisnaguinhas, o limite era de 531 e 

430 miligramas, nas mesmas datas. Essas metas 

estabelecidas correspondiam a uma redução de 

10% ao ano no valor máximo de sódio.

consumo de sal

Um estudo feito pelo Ministério da Saúde mostra 

que o brasileiro tem uma percepção equivocada 

sobre a quantidade correta de sal a ser consumi-

da diariamente, pois acredita que utiliza menos 

sal do que realmente chega às mesas. Segundo 

a pesquisa Vigitel 2013 (Vigilância de Fatores de 

Risco e Proteção para Doenças Crônicas por In-

quérito Telefônico), 48,6% dos brasileiros avalia-

ram como médio seu nível de consumo diário de 

sódio. No entanto, no Brasil, estima-se consumo 

médio de quase 12g por pessoa por dia, o que 

é mais do que o dobro do que a recomendação 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), de no 

máximo de 5 gramas ao dia.

O consumo exagerado do sal está relaciona-

do ao aumento no risco de Doenças Crônicas 

Não Transmissíveis (DCNT), como hipertensão 

arterial, doenças cardiovasculares e doenças 

renais, entre outras. As DCNT são responsáveis 

por 63% e 72% dos óbitos no mundo no Brasil, 

respectivamente. Um terço destas mortes ocor-

re em pessoas com idade inferior a 60 anos. Se 

o consumo de sódio for reduzido a quantidade 

recomendada pela OMS, por exemplo, os óbitos 

por acidentes vasculares cerebrais podem dimi-

nuir em 15%, e as mortes por infarto em 10%.

tendências

A previsão é de que até 
2020, mais de 28 mil 
toneladas de sódio estejam 
fora das prateleiras.
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Contrato de locação: 
FiQue de olho!
Veja os cuidados que você deve tomar com o contrato de 
locação comercial.

Em outras oportunidades utilizamos este es-

paço para esclarecer algumas dúvidas a res-

peito dos cuidados que o empresário deve ter 

ao locar um imóvel para montar sua padaria. 

Vale salientar que é de conhecimento geral o 

grande investimento que é realizado no mo-

mento de abertura da empresa. No entanto, 

temos notado que muitos problemas se repe-

tem, causando risco para o empresário que 

pode, em algum tempo, fi car sem ponto co-

mercial e, consequentemente, ver todo o capi-

tal investido para montagem de uma padaria 

se tornar prejuízo.

Para evitar que alguns problemas que 

mais observamos na prática se repitam, va-

mos, de maneira simples, trazer alguns prin-

cipais pontos no que se refere aos cuidados 

ao pactuar um contrato de locação de imóvel 

para fi ns comerciais.

a escolha do local

A escolha do local no qual será instalado o 

comércio é fundamental para a vida do em-

preendimento, isso não é segredo. Porém, se 

alguns cuidados não forem seguidos, até mes-

mo um excelente local pode se transformar 

em um problema grande.

Temos notado que muitos empresários, em-

polgados com um ótimo local para instalação 

da padaria, deixam de observar a regularidade 

do imóvel junto à Prefeitura. Alguns problemas 

mais comuns são: a) ausência de habite-se; b) 

ausência de Auto de Vistoria do Corpo de Bom-

beiros; c) construções irregulares; e d) dívidas 

do proprietário do imóvel com a municipalida-

de. Tais responsabilidades são do proprietário 

do imóvel a ser locado. Todos esses problemas 

impedem a concessão do alvará de funciona-

mento ao estabelecimento comercial que se 

pretende montar no local. Assim, este, em que 

pese não ter responsabilidade sobre as irregu-

laridades apontadas, estará irregular perante á 

Prefeitura, e poderá ser fechado.

Falhas no contrato de locação

É importante que o contrato de locação seja 

analisado por um advogado que entenda da 

área. Não somente o contrato, mas quando o 

imóvel estiver localizado em um condomínio, 

é importante que o regimento interno vigente 

também seja enviado ao advogado. É comum 

locadores inserirem cláusulas no contrato 

com o intuito de protegê-los – e não há nada 

de ilegal nisso. Porém, algumas cláusulas tra-

zem benefícios em excesso ao locador e pre-

juízos ao locatário.

Cuidados com o indexador do índice de re-

ajuste também devem ser levados em conside-

ração. Geralmente utiliza-se o IPGM. Alguns lo-

cadores somente procuram elaborar contratos 

com prazo de quatro anos de vigência. Assim, 

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*
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visam a escapar de uma futura ação renovatória do con-

trato de aluguel. Insistimos para que sempre que possível 

o panificador negocie com o proprietário do imóvel para 

que o contrato seja pactuado com prazo de 60 meses, para 

que exista o direito a ser ajuizada ação renovatória do con-

trato de aluguel. A ação renovatória do contrato de aluguel 

é um instrumento que a Lei de Locações (Lei nº 8.245/91) 

disponibiliza ao locatário, para que este permaneça no 

imóvel locado, protegendo todo o investimento feito pelo 

empresário. Esta deve ser ajuizada a partir do início último 

ano de vigência do contrato em vigor – lembre-se, contrato 

de 60 meses – até o PRAZO FATAL de seis meses antes do 

término do contrato.

Sugerimos sempre que o panificador comece as nego-

ciações no último ano de vigência do contrato e aguarde 

no máximo até o oitavo mês imediatamente anterior ao 

término do contrato. Se não houver acordo com o locador, 

ele deve procurar o Departamento Jurídico do SAMPAPÃO 

para receber orientações sobre a ação renovatória e ajui-

zamento imediato desta. 

Importante frisar que na ação renovatória o Juiz de 

Direito que julgará o caso somente irá verificar se todas 

as cláusulas contratuais foram cumpridas. Em caso afir-

mativo, ele irá arbitrar o valor do novo aluguel, baseado 

em um laudo pericial, que será válido para os próximos 

60 meses. Se não foram cumpridas todas as cláusulas 

contratuais, o locatário perderá o direito a renovação do 

contrato. Vale lembrar, ainda, que, ao contrário do que 

muitos pensam, o direito a ação renovatória é ilimitado, 

ou seja, se renovado o contrato por meio de ação renova-

tória e depois de cinco anos não houver novo acordo, nova 

ação renovatória pode ser ajuizada.

ausência da cláusula de viGência

Outro ponto importante no contrato de locação que o 

panificador deve ficar atento é quanto a cessão ou trans-

ferência do estabelecimento. É comum que locadores in-

siram cláusula vedando a alienação do estabelecimento 

sem sua prévia anuência. Entendemos que esta cláusula 

é discutível, porém, é interessante que fique expresso 

que poderá haver a alienação do estabelecimento me-

diante à apresentação de pessoas idôneas, como novo 

proprietário e fiador.

Nesse processo, muitas padarias sofrem com o proble-

ma da ausência de cláusula de vigência em caso de alie-

nação do IMÓVEL para terceiros. Caso este seja alienado 

para terceiros, após a recusa do locatário em adquirir o 

local, o novo proprietário poderá, em até seis meses após 

assumir a propriedade do local, pleitear a saída do locatá-

rio do imóvel, que nada poderá fazer a não ser resignar-se.  

O locatário somente estará protegido se, no contrato de 

locação, estiver expressamente previsto que o novo pro-

prietário do imóvel deverá respeitar o contrato de locação 

em vigor, e se este documento estiver devidamente aver-

bado na matrícula do imóvel no cartório de registro de 

imóvel competente.

Finalmente, mas não menos importante, o locatário 

deve contratar todos os seguros previstos no contrato, em 

especial seguro contra incêndio do imóvel, não do ponto 

comercial, tendo como beneficiário o locador. Tal seguro 

é obrigatório pela Lei nº 8.245/91. Evidente que o panifi-

cador deve contratar também seguro contra incêndio do 

ponto comercial tendo como beneficiário a pessoa jurídi-

ca. Porém, faz se desejar, embora seja recomendável.

consulte semPre um advoGado

Portanto, o empresário que deseja se proteger de todas 

as formas dos problemas decorrentes de uma relação 

contratual derivada de locação deve estar atento com di-

versos temas, se possível, sempre ter assistência técnica 

de um advogado. Frise-se que o montante a ser investido 

pelo empresário é relevante e um mau contrato, uma má 

avaliação do local por colocar tudo a perder. 

Dessa forma, deve o panificador observar a legislação 

que trata do assunto e, caso tenha interesse, procurar mais 

orientações junto ao Departamento Jurídico do SAMPA-

PÃO, que está à disposição para eventuais esclarecimentos.

*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.

Antes de assinar o contrato 
de locação, procure sempre 
o departamento Jurídico do 
sAMPAPão.
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Associadas do Projeto Setorial Brasil Food Service participam pela 
primeira vez de duas importantes feiras na Europa e Estados Unidos. 

ProJeTo BrAsil Food serViCe 
amplia atuação internacional

A
B

IE
PA

N
máquinas & equipamentos

aAs empresas associadas ao Brasil Food Service – projeto 

setorial realizado em parceria entre a Associação Brasilei-

ra das Indústrias de Equipamentos, Ingredientes e Aces-

sórios para Alimentos (ABIEPAN) e a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) –,  

com o objetivo de promover as exportações brasileiras do 

setor, terão a oportunidade de participar, pela primeira 

vez, de duas importantes feiras de equipamentos e aces-

sórios de food service, para os mercados da Europa e Es-

tados Unidos. 

O SIGEP – Salão Internacional de Gelateria, Confeitaria 

e Panificação Artesanal, realizado anualmente em Rimini, 

na Itália, é reconhecido como o mais importante evento 

do setor e a vitrine Europeia para estes segmentos. A fei-

ra, que recebe mais de 175 mil visitantes, apresenta no-

vidades em matérias-primas e ingredientes, instalações 

e equipamentos, mobiliário e serviços para comércios de 

panificação, sorveterias, confeitarias, além de novidades 

para os ramos de cafés, chocolates, pasta e pizza e deco-

rações. O evento traz também uma ampla programação 

de conteúdo para atualização profissional com palestras, 

concursos e workshops. A 36ª edição acontecerá de 17 a 

21 de janeiro de 2015. 

Outro evento de destaque no setor de food service que 

contará com a participação de empresas nacionais será o 

The Nafem Show. Dirigido para o setor de equipamentos, 

com público visitante de distribuidores e redes de gran-

des hotéis e cadeias de restaurantes, a feira apresentará 

maquinários e equipamentos para o setor de food service 

de mais de 500 fabricantes. Dentre os produtos: suprimen-

tos para preparação de alimentos, cozimento, armazena-

mento e novas soluções com foco em inovação. A próxima 

edição do evento será realizada de 19 a 21 de fevereiro de 

2015, em Anaheim, Califórnia, nos Estados Unidos. 

Participação em feiras internacionais: o Projeto Setorial Brasil Food Service tem como objetivo aumentar as exportações dos 
associados da ABIEPAN.



41Out/Nov 2014    IP&C 796

ip&c international 

Frozen bread is here to stay 
About 50 professionals from companies of freezing bread industry 
attended the meeting organized by Abip, at the National Confederation 
of Industry (CNI), in São Paulo, on September 3rd. “The purpose of this 
meeting was to strengthen the relationship between the companies 
that already operate with the technology to freeze breads and Brazilian 
bakeries, so that the process can be implemented with the greatest 
possible speed, states Giovani Mendonça, executive director of Abip 
that led the work, representing the organization’s president, José 
Batista de Oliveira. The rush to disseminate the adoption of freezing 
technology makes sense: as members have noted that the mission Abip 
sent Europain - the world’s largest trade fair of bakery, held in Paris - the 
process is irreversible, by providing greater productivity and particular, 
higher quality production. “Who does not adhere to the process can get 
out of the market”, explains Giovani, who was accompanied at the event 
by the vice presidents of the entity Antero Jose Pereira, also president 
of SAMPAPÃO, and Arildo Benechi. “Frozen bread is here to stay,” says 
Antero Pereira, noting that the system is freezing response to the high 
and rising costs that baking experiences.

el Pan conGelado está aquí Para quedarse 
Cerca de 50 profesionales de empresas de congelación industria del pan 
asistieron a la reunión organizada por ABIP, a la Confederación Nacional 
de la Industria (CNI), en São Paulo, el 3 de septiembre. “El propósito de 
esta reunión fue fortalecer la relación entre las empresas que ya operan 
con la tecnología para congelar panes y panaderías de Brasil, por lo que 
el proceso puede llevarse a cabo con la mayor rapidez posible”, afirma 
Giovani Mendonça, director ejecutivo de ABIP que llevó el trabajo 
representando el presidente de la organización, José Batista de Oliveira. 
La prisa por difundir la adopción de la tecnología de la congelación 
tiene sentido: como miembros han señalado que la misión ABIP envió 
Europain - la mayor feria del mundo de la panadería, que se celebró en 
París - el proceso es irreversible, proporcionando mayor productividad 
y en particular, la producción de mayor calidad. “Quién no se adhiere 
al proceso puede salir del mercado”, explica Giovani, quien estuvo 
acompañado en el evento por los vicepresidentes de la entidad José 
Antero Pereira, también presidente de SAMPAPÃO, y Arildo Benechi. “El 
pan congelado está aquí para quedarse”, dice Antero Pereira, señalando 
que el sistema está congelando és una respuesta a el alta crescimiento 
de los costos que la panedería proba ahora.

research Proves: the consumPtion oF bread is not FatteninG 
A nationwide survey conducted in Australia, with over a thousand 
women between 25 and 65 years old, proved that there is no evidence 
that consumption of breads cause weight gain. “Many women do not 
know the long list of benefits offered by whole grain breads and with 
low glycemic index. Sometimes gluten-free diets are more harmful than 
positive in terms of increased levels of sugar,” says nutritionist and health 
expert Sharon Natoli, of the Institute of Food and Nutrition Australia, 
who led the research. According to the researcher, it is very important 
guidance regarding the type of bread that consumers should choose. 
“The correct choice of bread can bring numerous health benefits, both in 
digestion and in the energy aspect and, ultimately, contributes to heart, 
mind and healthier body,” said the expert. The secret, therefore, is how to 
choose the right option of bread for your lifestyle. Children, for example, 
can benefit from the presence of omega-3, fibers and B vitamins, while 
concerned about heart health people may prefer a bread rich in seeds 
and whole grains. Anyway, according to the survey, the bread is a food 
recommended by health authorities as a fundamental part of a healthy 
balanced diet and should not be cut off from the eating routine.

investiGación Prueba: el consumo de Pan no enGorda 
Una encuesta nacional llevada a cabo en Australia, con más de mil 
mujeres de entre 25 y 65 años de edad, demostró que no hay pruebas de 
que el consumo de panes causa aumento de peso. “Muchas mujeres no 
conocen la larga lista de beneficios que ofrecem los panes integrales y de 
bajo índice glucémico. A veces, dietas sin gluten son más perjudiciales 
que positivas en términos de aumento de los niveles de azúcar”, 
dice la nutricionista y experto en salud Sharon Natoli, de Instituto 
de Alimentación y Nutrición Australia, quien dirigió la investigación. 
Según el investigador, es muy importante la orientación en cuanto al 
tipo de pan que los consumidores deben elegir. “La elección correcta 
de pan puede aportar numerosos beneficios para la salud, tanto en la 
digestión y en el aspecto de la energía y, en última instancia, contribuye 
al corazón, la mente y el cuerpo más sano”, dijo el experto. El secreto, 
por lo tanto, es cómo elegir la opción correcta de pan para su estilo de 
vida. Los niños, por ejemplo, pueden beneficiarse de la presencia de 
ácidos grasos omega-3, fibras y vitaminas del grupo B, mientras que la 
gente preocupada por la salud del corazón pueden preferir un pan rico 
en semillas y granos enteros. De todos modos, según la encuesta, el pan 
es un alimento recomendado por las autoridades sanitarias como parte 
fundamental de una dieta sana y equilibrada y no debe ser cortado de 
la rutina de comer.

Wheat Producers Will ask For helP to sell 42% oF the croP
After two years surfing at high prices, wheat producers in Brazil will return 
to seek help from the government to market the crop. The subsidized 
volume tends to be expressive. Wheat farmers want support to sell 3.15 
million tons of grain, equivalent to 42% of the new crop, whose harvest 
is estimated at 7.5 million tons, a record. This Brazilian offer hardly yet 
entered the market, but prices are already plummeting. This year, mills 
with comfortable inventories plan to enjoy the abundant Argentinean 
harvest. Over the past two years, the industry had to seek for wheat 
outside Mercosur, as Argentina, Paraguay and Uruguay did not have 
enough supply. They counted with the help of the government, who 
released the importations outside the block without the collection of the 
Common External Tariff (CET) of 10%. The latest release, made   in late 
July, allowed the entry of 1 million tonnes by August 15. Many find that this 
measure was a shot in the arm of the government itself. That’s because, 
now, are the National Treasury resources that must be used to equalize 
the prices to cereal producers.

los Productores de triGo Pedirán ayuda a vender el 42% de la 
cosecha 
Después de dos años con precios elevados, los productores de trigo en 
Brasil volverán a pedir ayuda al gobierno para comercializar la cosecha. 
El volumen subsidiado tiende a ser expresivo. Los agricultores quieren 
apoyo para vender 3,15 millones de toneladas de granos, lo que equivale 
al 42% de la nueva cosecha, que se estima en 7,5 millones de toneladas, 
un récord. Esta oferta brasileña aún apenas entró en el mercado, pero 
los precios ya se están desplomando. Molinos con cómodos inventarios 
planean este año disfrutar de la abundante cosecha argentina. En los 
últimos dos años la industria tuvo que buscar trigo fuera de Mercosur 
porque Argentina, Paraguay y Uruguay no tenian suficiente suministro. 
Ellos contáran con la ayuda del gobierno, que liberó la importación desde 
fuera del bloque, sin el cobro del Arancel Externo Común (AEC) del 10%. 
El último lanzamiento, realizado a finales de julio, permitió el ingreso de 
1 millón de toneladas asta 15 de agosto. Muchos creem que esta medida 
fue un disparo en el brazo del mismo gobierno. Eso es porque, ahora, son 
los recursos del Tesoro Nacional que deben ser utilizados para igualar los 
precios para los productores de cereales.
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bem-vindo, novo associado do samPaPão!

PÃES E DOCES MICHELLI LTDA. - EPP AV. MUTINGA, 2.470 – PIRITUBA

novembro

Rotulagem nutRicional 15h às 18h 06/11

tábua fRios 15h às 18h 07/11

Higiene e manipulação dos alimentos 15h às 18h 11/11 e 12/11

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

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

dezembro

Higiene e manipulação dos alimentos 9h às 12 02/12 a 03/12

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

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

idPc – aGenda de cursos 2014

serviços

o

Participe da 
campanha em prol da 

BeneFiCênCiA 
PorTuguesA

O SAMPAPÃO convida seus associados a participarem 

da campanha “Doe seu cupom fiscal” em favor da Bene-

ficência Portuguesa. Por meio dela, o consumidor que 

tiver interesse em doar seus créditos deve manter o do-

cumento fiscal em branco, ou seja, não deve identificá-lo  

com seu CPF ou, eventualmente, com um CNPJ.

Com o objetivo de facilitar a doação, a Beneficência 

Portuguesa criou uma urna para depósito dos cupons, 

que pode ser instalada próxima ao Caixa ou balcão de 

pagamento das padarias que aderirem à ação. A sis-

temática é simples: 1) Após a compra, o balconista do 

Caixa pergunta para o consumidor se ele deseja contri-

buir com a campanha da Beneficência Portuguesa; 2) 

Se o consumidor desejar contribuir, basta que ele não 

coloque o número de seu CPF/CNPJ no cupom fiscal e 

o deposite na urna da campanha; e 3) Semanalmente, 

um colaborador da Beneficência Portuguesa passará na 

sua padaria para retirar os cupons fiscais.

Fazendo isso, seus clientes estarão ajudando a en-

tidade, que coloca à disposição da população 1.300 lei-

tos de internação, 240 leitos de UTI, 43 salas cirúrgicas, 

aproximadamente 2 mil médicos e 7 mil colaboradores 

atuando em suas três unidades, e atende a mais de 1,5 

milhões de pacientes por ano em mais de 60 especiali-

dades médicas e serviços.

B
eneficência P

ortuguesa

A Prefeitura de São Paulo prevê um aumento 

médio de 51,73% no Imposto Predial e Territo-

rial Urbano (IPTU) somando-se os reajustes 

que estão previstos para imóveis residenciais 

e comerciais em 2014, 2015, 2016 e 2017. O au-

mento foi aprovado pela Câmara de São Paulo 

no dia 29 de setembro, e agora precisa apenas 

ser sancionado pelo prefeito Fernando Haddad 

(PT). No total, há 3,1 milhões de contribuintes de 

IPTU na cidade, segundo dados da Prefeitura, 

sendo cerca de 1 milhão isentos do pagamento. 

O impacto maior será para imóveis comerciais, 

que pagarão um valor perto do dobro do que 

desembolsam hoje, com um aumento médio de 

88,56%. Já os residenciais, que são a maioria 

da cidade, terão reajuste médio de 43,75%. A 

Prefeitura de São Paulo criou travas para dividir 

o aumento ao longo dos anos. Para o ano que 

vem, o aumento médio será de 14,1% na cidade. 

Entre os bairros que terão maior reajuste estão 

Sé, Vila Mariana e Alto de Pinheiros.

iPtu deve aumentar 
52% atÉ 2017
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