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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

Quando um ano termina, costumamos vi-

venciar alegrias e decepções. Uma espécie 

de placar interno começa intuitivamente a 

separar os bons e maus momentos que vi-

vemos no período, em busca de um balanço 

final. Sendo assim, sei que neste exato mo-

mento, tem muito panificador insatisfeito 

com 2014, misturando na contabilidade ne-

gativa do ano coisas como o resultado das 

eleições, os rumos da atual política do País, a 

ausência de uma política tributária e traba-

lhista mais justa e por aí vai. 

Só que essa é uma forma muito improdu-

tiva de pensar, porque, da mesma forma que é 

inútil lutar contra fatos consumados, é errado 

travar nossa própria evolução simplesmente 

porque as coisas não aconteceram da manei-

ra como queríamos. Nessa hora, a resiliência 

– aquela capacidade que as pessoas têm de se 

adaptar a qualquer cenário, por mais adverso 

que este possa parecer – é a principal “arma” 

dos fortes, ou seja, daqueles que, em última 

análise, irão sobreviver para contar a história. 

Mas, não me entendam mal: ser resiliente tem 

muito menos a ver com aceitar o que vem de 

braços cruzados, do que aprender a lidar com 

os problemas de forma inteligente e agir de 

maneira estratégica, a fim de superar obstácu-

los e resistir às pressões adversas, sem surtar.

No caso do setor da panificação, isso se ma-

nifesta de forma bastante emblemática. Esta-

mos fechando o ciclo da primeira grande revo-

lução do nosso mercado, que aconteceu entre 

2000 e 2014, período em que o negócio padaria 

foi reinventado, no qual surgiu o foco na pro-

fissionalização da gestão, na padaria gourmet 

e na padaria com foco no foodservice.

Feliz 2015 para você: o ano em que a maior revolução de todas, aquela do 
grande empreendedor que existe dentro de você, vai ganhar mais força e 
promover grandes realizações!

O tempo não para. Ainda bem

Agora, virá a segunda fase da grande re-

volução do setor de panificação e confeitaria, 

que perfilará, entre grandes desafios e ten-

dências, a ampliação da proposta do foodser-

vice e da oferta do mix de pães no Brasil, bem 

como, o uso da tecnologia do frio para garan-

tir a competitividade do negócio de padaria e 

a qualidade dos produtos por ela fabricados. 

Nessa toada, segundo os analistas, o Brasil irá 

conhecer, de forma mais ampla, o que são os 

pães com fermentação longa e assistiremos 

ao retorno do uso de massa madre. E os con-

sumidores passarão a exigir novos tipos de 

pães, focados na saúde, tais como os funcio-

nais, os pães para dieta, os sem glúten e os 

com fibras. Além disso, deverá se intensificar 

entre as padarias a tecnologia da informática, 

a presença nas redes sociais e acesso ao ainda 

maior ao mercado pela internet. Tudo orques-

trado pela segunda e pela terceira gerações de 

profissionais de panificação, para satisfação e 

orgulho de seus antecessores.

Com tudo isso por vir, não dá para ficar 

pensando no que passou e no que não deu 

certo, muito menos para temer reveses imagi-

nários no futuro. O mundo e a realidade estão 

ancorados no hoje, e é planejando e forma-

tando estratégias neste exato momento que 

o sucesso de amanhã poderá ser garantido. 

Então, Feliz 2015 para você: o ano em que a 

maior revolução de todas – aquela do grande 

empreendedor que existe dentro de você – vai 

ganhar mais força e promover grandes reali-

zações. E o SAMPAPÃO está aqui para apoiá-lo 

em tudo aquilo que precisar!

Forte abraço e vamos nos falando!
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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 e tributário 
Escritório Mesquita Pereira, 
Marcelino, Almeida, Esteves 
Advogados Associados S/C

atendimento: de segunda à  
sexta-feira, das 9 h às 17 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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painel de notícias

O SAMPAPÃO formalizou oficialmente o seu apoio à re-

alização do World Skills 2015, o maior torneio mundial de 

educação profissional em áreas técnicas e tecnológicas do 

planeta, no qual competidores de mais de 60 países simu-

lam desafios das mais diversas profissões, que devem ser 

cumpridos dentro de padrões internacionais de qualidade. 

Promovido a cada dois anos no Brasil pelo Senai, o concurso 

acontece no ano que vem entre os dias 12 e 16 de agosto, no 

Anhembi, trazendo como grande novidade a volta da cate-

goria de “Panificação & Confeitaria” ao certame. “Estamos 

muito empenhados em fazer a divulgação desse retorno às 

empresas-parceiras ligadas ao nosso segmento. E o apoio 

delas será muito importante, porque a categoria de “Pani-

ficação & Confeitaria” passará a ser uma categoria oficial 

em nível mundial do World Skills já em 2016”, sublinha Antero 

José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
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vem aí os 100 anos da aiPan
Dois mil e quinze marca o 100º ano 

de fundação da Aipan-SP e o 85º do 

Sindipan-SP. E, para comemorar, o 

SAMPAPÃO está preparando uma pro-

gramação super especial para o ano 

que vem inteiro, com muitas ativida-

des, encontros e festas. Para tanto ele 

criou uma comissão especial compos-

ta por vice-presidentes e diretores de 

ambas as entidades, que vêm se reunindo semanalmente 

e estão trabalhando a todo vapor no desenvolvimento de 

diversas ações.

Confira algumas delas:

l Criação de um Selo Comemorativo, desenvolvido pelo 

Marketing do SAMPAPÃO, cujo logo também vai se trans-

formar num selo – disponível para colecionadores – e num 

carimbo (obliteração) de Correio, que serão utilizados 

em toda a correspondência das entidades durante o ano  

de 2015.

l Realização de uma grande festa no Palácio dos Bandei-

rantes, no dia 7 de março, data do aniversário de 100 anos 

da Aipan-SP, com grandes atrações.

l Criação de uma Medalha Comemorativa, a ser entregue 

a personalidades amigas da panificação, em uma cerimô-

nia oficial de homenagem, a ser realizada na Câmara Mu-

nicipal de São Paulo, no dia 7 de maio de 2015.

l Realização de um coquetel na Fiesp, em data a ser de-

finida no mês de março de 2015, reu-

nindo entidades filiadas à Federa-

ção, em reconhecimento ao trabalho 

da panificação paulista.

l Promoção de cursos especiais 

no IDPC, com foco em receitas histó-

ricas.

l Lançamento de um livro come-

morativo aos 100 anos da Aipan-SP 

e aos 85 anos do Sindipan-SP, contando a história das 

entidades, da padaria paulista e do pão, o mais nobre ali-

mento da humanidade.

l Publicação de uma edição especial da Revista IP&C, fa-

lando exclusivamente sobre os 100 anos das entidades.

l Realização de uma série de reportagens pela TV  

SAMPAPÃO, entrevistando personagens e proprietários 

das padarias mais antigas da capital paulista.

l Formatação de um acordo com a Câmara Portuguesa 

de São Paulo, para geração de sinergias e negócios entre o 

Brasil e Portugal.

l Realização de ato comemorativo durante a promoção 

do Fórum Internacional da União Internacional de Panifi-

cação e Confeitaria (UIBC), que acontece em São Paulo, 

nos dias 12 e 13 de julho do ano que vem.

Vamos, juntos, festejar mais esse importante marco da pa-

nificação paulista e brasileira: fique ligado nas circulares do 

SAMPAPÃO e nas notícias que divulgaremos na Revista IP&C!

World skills volta a inteGrar “PaniFicação & conFeitaria”
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escola idPc É aPlaudida 
no makro eXtravaGanza
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Mais uma vez o Comitê Feminino do SAMPAPÃO mos-

trou a preocupação com o meio ambiente e o bem es-

tar dos panificadores. As “Damas da Panificação” apro-

veitaram a realização da Festa da Primavera 2014 para 

plantar mais algumas dezenas de árvores no Clube de 

Campo Ceripan, em Ibiúna. “Trata-se de mais um passo 

importante dado na direção de nosso objetivo de ga-

rantir que aquele espaço permaneça arborizado, bem 

como de dar o exemplo aos mais jovens, para que eles 

se preocupem desde cedo com o mundo em que vão 

crescer e viver”, registra Evane dos Santos, a presidente 

do Comitê. 

comitê Feminino deiXa o 
ceriPan ainda mais bonito

Sucesso total em mais uma comemoração do Dia Mundial 

do Pão, realizada em 16 de outubro pelo SAMPAPÃO, em 

parceria com a FEMSA, em frente ao edifício-sede da Fiesp 

e do Ciesp, na Av. Paulista. E como acontece todo ano, a 

distribuição dos kits acondicionados em sacolas, contendo 

pães franceses, sucos, refrigerantes e dois folhetos informa-

tivos – um sobre curiosidades do pão e outro com receitas 

com farinha – para quem passava na rua começou bem 

cedo, às 6h00. Ao todo foram distribuídos 30 mil pães, um 

trabalho que reuniu diretoria e associados, além de toda a 

equipe do Sindicato. “É mais um ano realizando esta festa, 

oportunidade de realçar os nutrientes que o pão contém 

que são necessárias para a vida. E foi mais um ano de suces-

so absoluto, desta vez aqui embaixo da marquise do prédio 

da FIESP. População com uma aceitação muito boa e uma 

oportunidade de divulgar o nosso principal produto, o pão”, 

afirma Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO. A co-

memoração foi prestigiada também pela presença de au-

toridades e representantes de empresas, entre as quais o 

deputado federal Arnaldo Faria de Sá, o vereador Toninho 

Paiva e pelo Marketing da FEMSA, Fábio Pereira Boatto.

dia mundial do Pão É comemorado na Paulista

O SAMPAPÃO marcou presença na realização da edi-

ção 2014 do Makro Extravaganza, evento com foco 

na capacitação profissional de pequenos e médios 

produtores do foodservice e do varejo, realizado pelo 

Makro Atacadista, com apoio do Sebrae, entre os dias 

20 e 22 de outubro, no Expo Center Norte, em São Pau-

lo. A participação se deu por meio da Escola IDPC, que 

ministrou, no dia 20, uma aplaudidíssima aula-show 

para mais de 100 pessoas na Cozinha Experimental do 

evento, com foco em tendências e oportunidades para 

os empreendedores do setor de alimentação.
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No dia 31 de outubro, o SAMPAPÃO reuniu seu time de fun-

cionárias e colaboradoras para comemorar o “Outubro Rosa”, 

campanha realizada em todo o mundo e que simboliza a luta 

contra o câncer de mama e estimula a participação da po-

pulação, empresas e entidades. A manhã começou com uma 

palestra informativa, ministrada pela Dra. Vanilda Ferreira, do 

Centro de Referência da Saúde da Mulher do Hospital Pérola 

Byington. Após a palestra todas as mulheres participaram de 

um café da manhã organizado pela equipe de marketing do 

Sindicato. “Sabemos que a prevenção é o melhor caminho. 

É importante ressaltar que os homens também podem ter a 

doença e, portanto, precisam ficar atentos”, frisou, na oca-

sião, Antero José Pereira, presidente das entidades. 

samPaPão Promove “outubro rosa”

Por um Pacto nacional 
realmente Produtivo

receitas e histórias da 
Família basilicata 

O diálogo efetivo entre governo, empresários e 

trabalhadores é o primeiro passo para buscar a 

modernização das relações de trabalho no Brasil. 

Com essa vibe, foi realizada em São Paulo, no dia 6 

de novembro, a nona edição do Encontro Nacional 

da Indústria (ENAI), promovido pela Confedera-

ção Nacional da Indústria (CNI). O presidente do  

SAMPAPÃO Antero José Pereira participou do en-

contro, apostando no otimismo: Para ele a indústria 

está vivendo a recessão que o Brasil está passando, 

mas embora o momento seja difícil sempre existe 

uma esperança. “Temos que ter esperança no novo 

governo. Sou esperançoso, acho que os próximos 

quatro anos serão melhores que os anteriores”, fez 

questão de registrar.

Os 100 anos de uma das tradicionais padarias de São Paulo 

e do Brasil renderam assunto mais do que suficiente para o 

livro “Padaria Basilicata – Cent’anni di storia”, que está re-

pleto de histórias da Itália, da vida dos imigrantes, de sua 

adaptação em São Paulo, dos rituais e cerimoniais, dos cos-

tumes e tradições. A publicação da Editora Senac São Paulo, 

de autoria da escritora e pesquisadora Cheila Vargas, presta 

homenagem aos imigrantes que trabalharam para ajudar 

no desenvolvimento do país que os acolheu. Com fotos, re-

latos e receitas, Nicola, Vittorio e Angelo Lorenti, filhos de 

Salvatore e Raffaela; o primo Antônio Laurenti Neto, filhos 

de Ciccillo e Angelina; e Orlando Laurenti, filho de Domingos 

e Emilia, contam os detalhes desta jornada de trabalho e re-

alizações, as histórias dos funcionários, a clientes e amigos, 

assim como diversos aspectos da cultura do sul da Itália.



9Dez/Jan 2015    IP&C 797

novidades

novidade Para o natal
A Puratos apresenta a mistura TEGRAL 
PANETONE PLUS, para a fabricação das 
versões mais criativas de panetones, bolos 
rei, stolens e roscas. O principal atrativo é a 
praticidade no preparo, por meio de processo 
direto. Disponível em embalagens com 10kg. 
SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br

 P
uratos

Gordura sustentável
Desenvolvida com exclusividade para o segmento 

de foodservice, a nova gordura vegetal de 
palma premium DORATTA FRY, da Agropalma, 

segue os mais rígidos padrões de qualidade. A 
durabilidade e o alto rendimento do produto, 

superiores às demais gorduras, estão entre as 
características do lançamento, que ainda conta 

com produção sustentável. SAC: 0800 770 7037. 
Site: www.dorattafry.com.br

A
grop

alm
a

Frysk

doce Por natureza
A ÁGUA DE COCO OBRIGADO!, 

produzida pela empresa baiana Frysk 
Industrial, do Grupo Aurantiaca, chega 

ao mercado como opção para os 
apaixonados por bebidas saudáveis 

e adeptos de práticas esportivas 
que preferem um isotônico natural. 
O produto é 100% natural, integral, 
com baixíssimo teor de sódio, sem 

conservantes e sem adição de açúcar. 
SAC: (71) 3032-7150

 Site: www.aurantiaca.com.br

saudáveis e balanceados
Pioneira no mercado brasileiro ao lançar 
em 2008 o primeiro creme de avelã zero 

açúcar, a Flormel acaba de ampliar sua 
linha de CREMES DE AVELÃ ZERO. Agora, 
os consumidores encontrarão duas novas 

variações do produto nas prateleiras: o 
Creme de Avelã Crocante e o Creme Extra 
Cacau com Avelã, adoçados com Splenda 

(sucralose). SAC: (16) 3707-0076.
 Site: www.fl ormel.com.br

Florm
el

sucos Premium
A Jandaia apresenta ao mercado 
sua LINHA JANDAIA PREMIUM. 
Desenvolvida nos sabores uva 
e laranja, é rica em vitamina C, 
tem 40% de polpa e embalagens 
TetraPak luxuosas e inéditas com 
de 200ml e de 1 litro, que chegam 
para conquistar consumidores e 
revolucionar o mercado. 
SAC: 0800 275 5444. 
Site: www.sucosjandaia.com 

Ja
nd
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novidades

delícias suPer saudáveis
A Lowçucar, marca da Lightsweet, 
apresenta ao mercado quatro novidades: 
o NEW CHOCO CRISPY, NEW CHOCO 
MAXXI CHOCOLATE, NEW CHOCO MAXXI 
LIMÃO e o NEW CHOCO DARK. Ideais 
para serem consumidos como uma opção 
saudável na hora do lanche, por pessoas 
com restrições alimentares ou que querem 
manter a forma. SAC: 0800 642 8182.  
Site: www.lightsweet.com.br

receita centenária
Mantendo a mesma receita exclusiva 
de 130 anos, as pipocas G.H. CRETORS, 
que chegam ao Brasil trazidas pela 
importadora Latinex, são elaboradas 
com ingredientes naturais e não 
contêm glúten. Disponíveis nas versões 
Cheese Corn (Queijo Cheddar), 
Caramel Corn (Caramelo) e Chicago 
Mix (Caramelo com Queijo Cheddar). 
SAC: (41) 3022 7273.  
Site: www.latinex.com.br 

renda-se ao sabor
Produzidos em estufa, os novos 
tomates SWEET GRAPE, da 
Sakata, é pequeno, levemente 
adocicado e rico em nutrientes, 
como o licopeno, uma substância 
antioxidante, além de vitaminas 
e potássio. Além disso, tem baixo 
valor calórico: cada 100g contêm 
apenas 30 calorias.  
SAC: (11) 4034-8800.  
Site: www.sakata.com.br

S
ak

at
a

Li
gh

ts
w

ee
t 

com triPlo chocolate
 A marca Ana Maria do Grupo Bimbo 

apresenta ANA MARIA NATAL. O bolinho 
oferece triplo chocolate – bolo, gotas e 

recheio cremoso – em uma embalagem com 
o novo look de sua personagem, que está 

ainda mais bonita e moderna vestida com 
uma roupa estilosa de Natal. SAC: 0800 702 

4626.  
Site: www.bimbo.com.br 

Pães mais saudáveis
Depois de cinco anos de projeto, a Matrix 

Health desenvolveu um salgante sem sódio 
genuinamente brasileiro. O BIO SALGANTE, 

registrado na Anvisa, tem um paladar agradável e 
extremamente próximo ao do sal, e promete ser 

uma opção mais saudável tanto para hipertensos 
quanto para pessoas com pressão normal.  

SAC: contato@biosalgante.com.br. 
Site: www.biosalgante.com.br 
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Em entrevista exclusiva, o famoso 
Dr. Bactéria ensina como deixar 

sua padaria livre de germes, 
pragas e outros “bichos”.

Como se sabe, riscos de contaminação por micro-orga-

nismos e outros agentes existem em qualquer lugar. Mas, 

na padaria, a luta contra eles deve ser constante e inin-

terrupta, a fim de evitá-los e, mais do que isso, de elimi-

ná-los. Para saber quais são as melhores formas de ven-

cer essa batalha, a Revista IP&C foi conversar com uma 

das maiores autoridades no assunto no momento, o Dr. 

Roberto Martins Figueiredo – o famoso “Dr. Bactéria” da 

televisão –, que deu algumas dicas super especiais para 

os panificadores deixarem suas padarias nos “trinques”. 

Confira nesta entrevista exclusiva!

revista iP&c: quais são os PrinciPais riscos de 

contaminação Por micro-orGanismos no am-

biente de uma Padaria?

Dr. Roberto Martins Figueiredo: Temos vários, como, por 

exemplo, a Rope, um processo de deterioração do miolo 

do pão ou dos bolos, causado pela contaminação por Ba-

cillus subtilis ou Bacillus mesentericus. Geralmente, ela se 

torna perceptível de 12 a 24 horas após o forneamento, 

deixando o miolo pegajoso, formando fios – daí o nome 

“rope» («corda», em inglês) –, com cor que vai do amare-

lado ao marrom e aspecto de não ter sido assado comple-

tamente, além de cheiro de fruta podre. Nesse sentido, 

outro problema é o derivado do emboloramento, que é a 

deterioração superficial de pães e bolos, conferindo-lhes  

aspecto pulverulento de diversas cores, com predomi-

nância do verde musgo. Ele é causado por vários tipos de 

bolores (mofos), como o Penicillium sp, o Cladosporium sp  

e o Aspergillus sp, Mucor sp, entre outros. Muitas vezes 

ele ocorre em função do empacotamento dos produtos 

ainda quentes.

e que Problemas eles Podem causar à saúde das 

Pessoas?

Alguns podem produzir micotoxinas, causadoras de into-

xicações alimentares e até câncer hepático. Há também a 

intoxicação pela toxina Staphylococcus aureus, relacionada 

a doces cremosos, principalmente devido ao fato de al-

guns confeiteiros falarem próximo a cremes, ou, ainda, 

em função de feridas com pus nos dedos, bem como ma-

nipulação não higiênica de cremes utilizados para recheio 

ou cobertura de pães doces. Daí, pode ocorrer produção de 

toxina estafilocóccica, sendo que a temperatura do forno, 

Bye, Bye,
contaminação!

entrevista / Dr. Bactéria 
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entrevista

muitas vezes, não é suficiente para destruir essa toxina. 

Quando isso ocorre, a intoxicação pode causar náuseas, 

vômitos intensos e cefaléia, por cerca de 24 horas.

quais são os cuidados Para combater e evitar 

esses Problemas?

São vários também. O combate e controle constante de 

pragas – como roedores, insetos e ácaros – é um deles. Ou-

tro é a limpeza frequente do ambiente, dos equipamen-

tos e dos utensílios utilizados na produção. Para evitá-los, 

deve-se, também, manter o ambiente ventilado, fazer a 

desinfecção adequada de pisos, paredes e, muitas vezes, 

até dos tetos, bem como proteger as luminárias. No que 

diz respeito à produção, é importante sempre escolher as 

matérias-primas adequadas, proteger as farinhas e ou-

tros ingredientes, estocando-os de maneira correta, nun-

ca no chão, mas, sim, sobre, pallets laváveis. Além disso, 

não se deve produzir cremes para pães doces com muita 

antecedência e, como disse há pouco, evitar embalar ou 

ensacar os produtos ainda quentes. Já com relação à ma-

nipulação, ela deve ser higiênica e feita por profissionais 

adequadamente trajados.

e quais são as recomendações Para o ambiente?

É de fundamental importância que a manipulação seja 

feita em ambientes limpos, ventilados e secos. Ar condi-

cionado ou ventiladores podem ser utilizados, enquanto 

que a iluminação deve ser adequada e devidamente pro-

tegida. Finalmente, para limpar o ambiente, nunca utili-

zar vassouras tipo piaçava, mas, sim as de pelo ou MOP.

o uso de Produtos como antimoFos nas Formu-

lações É eFiciente, seGuro ou mesmo recomenda-

do Para evitar contaminações?

Antimofos líquidos podem ser utilizados para combater 

fungos e algumas bactérias na crosta dos produtos de pa-

nificação. Pães que recebem tratamento com antimofos 

podem durar até 30 dias sem que ocorram deteriorações, 
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internas ou externas. No entanto, esses produtos preci-

sam ser utilizados com bastante cautela, uma vez que 

possuem sabor levemente azedo e cheiro desagradável. 

Assim, devemos utilizar apenas pequenas quantidades, 

de 0,1% a 0,3% da quantidade de farinha utilizada para 

elaborar a massa. Por exemplo, se uma remessa de pães 

foi obtida com 8kg de farinha, devemos utilizar apenas de 

8 a 24 gramas de antimofos, como o propionato de cálcio, 

o propionato de sódio ou o ácido propinoico.

e no Foodservice, como, Por eXemPlo, os buFês 

Por quilo, com o que se deve atentar?

Bem, deve-se fazer a limpeza adequada e o controle de 

insetos (moscas baratas e formigas). O ideal é evitar re-

posição, optando pelo sistema de substituição, ou seja, 

terminado o produto, eliminar e trocar por novo. Muito 

importante, também, é ter-se uma proteção – por exem-

plo, uma placa de vidro – entre a pessoa que está se ser-

vindo e o alimento. No que diz respeito à temperatura, 

para evitar contaminações deve-se manter os alimentos 

quentes acima de 60ºC e os alimentos frios abaixo de 5ºC. 

Finalmente, deve-se evitar plantas ou outros enfeites que 

possam contaminar os alimentos.

 

na mesma linha, alÉm dos Procedimentos bá-

sicos de hiGiene, quais os cuidados que devem 

ser tomados no manuseio dos alimentos Pelos 

atendentes da Padaria?

Eles devem sempre fazer uso de utensílios para pegar 

pães, luvas descartáveis (não cirúrgicas) e manter seu 

uniforme impecável (branco). Além disso, devem usar 

proteção de cabelos, evitar enfeites (brincos, piercings, 

maquiagem carregada, anéis etc.). Os homens devem evi-

tar bigode, barba ou cabelo comprido. A lavagem constan-

te das mãos é fundamental, assim como manter as unhas 

aparadas. Deve-se, também, evitar falar no momento de 

servir. As máscaras não são indicadas, pois prejudicam 

mais do que ajudam. E, é claro, vale o bom senso: os fun-

cionários devem evitar espirrar sobre os alimentos e nun-

ca manipulá-los depois de mexer com dinheiro.

o álcool-Gel, normalmente colocado à disPo-

sição dos Funcionários e dos clientes das Pa-

darias, É realmente eFiciente no controle das 

contaminações Por bactÉrias e outros micro-

-orGanismos?

O álcool-gel é um complemento no caso dos manipulado-

res de alimentos. Já para os clientes é fundamental ofe-

recer este produto. Mas vale dizer que nada substitui a 

lavagem das mãos.

quais são os cuidados que o dono de Padaria 

deve ter com o ar condicionado?

Os condicionadores de ar são aliados muito bons para 

manutenção da qualidade ambiental e dos alimentos. No 

entanto, não devemos esquecer da manutenção periódica 

para limpeza dos constituintes. Assim, é importante se-

guir sempre a orientação do fabricante.

 

nestes temPos de Falta d’áGua, qual a melhor 

Forma de limPar o Piso da Padaria usando racio-

nalmente o recurso? 

Deve-se optar pela chamada lavagem a seco, pois quan-

to mais seco, melhor para o ambiente da padaria. Para 

varrer, como já disse, deve-se usar vassouras de pelo e 

pás. Para limpar, o ideal é usar sempre dois baldes: num 

deles, coloca-se água e detergente, molha-se o MOP ou 

escovão na solução, e passa-se no piso; no outro, coloca-

-se água limpa, para enxaguar o MOP ou escovão. Limpe 

tudo e repita a operação. Depois, basta passar um pano 

umedecido em solução de água sanitária no piso, e pron-

to: limpeza realizada!

entrevista
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S
tockFree

especial / verão 

M

Algumas dicas sobre como transformar o verão na 
melhor estação dos negócios de sua padaria.

Oportunidades 
quentes

Muitos fatores contribuem para que a sazona-

lidade do verão possa ser utilizada como fator 

de oportunidade pelo panificador. No verão, 

em especial, esse atributo ganha força extra-

ordinária. Férias, pessoas felizes, mais pro-

pensas a sair e a se divertir com a família, e, 

por conta disso, a comprar e a consumir mais.

Entra em cena aí uma ferramenta que os 

marqueteiros costumam chamar de “marke-

ting de oportunidade”, nome bonito que, en-

tretanto, nada mais é do que a velha e boa 

aplicação do bom senso estratégico para criar 

circunstâncias específicas para cada situação, 

dentro de uma estratégia pré-elaborada. “A 

proposta é o empreendedor produzir nas pes-

soas o interesse por produtos que estão rela-

cionados com aquele determinado período do 

ano, no caso, o verão”, simplifica mais ainda o 

Prof. Claudio Felisoni de Angelo, presidente do 

conselho do PROVAR/FIA, Programa de Admi-

nistração da Universidade de São Paulo.

Na prática, o marketing de oportunidade 

no verão acontece quando o varejista realiza 

ações temporárias com início, meio e fim –

aproveitando o “espírito” da estação, que é na-

turalmente favorecido pelo pico de vendas de 
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especial

Natal e, logo na sequência, pelas liquidações 

de fi nal de ano. Além disso, os bons negócios 

também são turbinados pelo grande número 

de lançamentos da indústria de bebidas e sor-

vetes fazem na época, só para fi car em duas 

categorias com as quais a padaria pode se be-

nefi ciar bastante. (NE: Veja a reportagem sobre 

as oportunidades das sobremesas geladas na seção 

“Gestão”, nesta edição da Revista IP&C)

Assim, quem antecipar compras para se 

provisionar, bem como desenvolver ações es-

pecífi cas ligadas à estação, produtos típicos 

da época, explorar a tematização e organizar 

vitrines e embalagens atraentes vai, automati-

camente, potencializar o sucesso das vendas. E 

que outro lugar, senão a padaria, pode estimu-

lar de maneira tão perfeita o sensorial do con-

sumidor, com a oferta de produtos e cardápios 

especiais, com pratos mais leves e sobremesas 

refrescantes? Isso, sem falar na comercializa-

ção de sucos, isotônicos e outras delícias re-

frescantes. Basta usar a criatividade.

Planejar aqui, também é regra. Como o 

verão acontece todo ano, no mesmo período, 

nada melhor do que conversar com todos os 

fornecedores da padaria, para saber quais de-

les têm produtos e lançamentos relacionados 

à temática do verão, e ver em que eles podem 

ajudar em alguma ação específi ca, com dis-

plays, peças especiais e outras ferramentas de 

divulgação, comunicação visual e de apoio ao 

ponto de venda.

Para entrar e Ficar

Fazer o cliente da padaria entrar no “clima” do 

verão também fi ca mais fácil se o panifi cador 

instalar uma ambientação criativa no seu es-

paço de vendas, usando e abusando das cores 

e dos elementos do verão. Lojas ambientadas 

têm vendas maiores. Hoje, as pessoas estão 

atentas aos detalhes e não se pautam somen-

te pelo preço no momento da compra. Elas 

curtem e são movidas pelos sentidos, como 

olfato, tato, visão, que são super importantes 

numa padaria. “Portanto, na medida em que 

o panifi cador explora esses sentidos, o desejo 

de compra é aguçado”, assegura o Prof. Clau-

dio Felisoni.

Ainda sobre a ambientação, outra dica im-

portante, que está no topo da lista de qual-

quer consultor de varejo, é que a decoração da 

loja deve agregar elementos novos ao longo do 

verão. E não precisa ser nada mirabolante: po-

dem ser mudanças muito sutis, mas, que, de 

alguma forma, não passarão despercebidas 

pelos clientes, que, em sua grande maioria, 

frequentam a padaria diariamente. Rodízio 

de elementos com cores fortes (tipo verme-

lho, amarelo e laranja) propondo mercadorias 

destinadas à estação, um adereço novo, uma 

disposição diferente dos produtos, colocando-

-os em locais bem à vista... Isso já é sufi ciente 

para chamar a atenção do consumidor e ins-

tantaneamente fazer com que ele identifi que 

a mensagem que se quer transmitir.

Ainda dentro da proposta da criação de 

uma ambientação adequada, um cuidado es-

pecial também deve ser dado à iluminação da 

padaria, que além de não contar com lâmpa-

das queimadas e pontos escuros e sombrea-

dos, é óbvio, deve reunir condições para enal-

tecer a decoração da área de vendas. Comple-

mentarmente, é muito importante que você 

proporcione aos seus clientes um espaço con-

fortável e agradável para eles fazerem suas 

compras e, se quiserem, entrar e fi car. Por 

isso, cuide que ele seja sempre bem ventilado 

e, se possível, servido por um ar condicionado 

efi ciente, limpo e em dia com a manutenção. 

Dessa forma, termômetro em alta lá fora, so-

mado bem-estar e conforto dentro do estabe-

lecimento, e, ainda, à oferta de um mix cus-

tomizado de produtos e serviços são fatores 

que, juntos, vão fazer com que o verão seja 

a melhor estação do ano para os negócios de 

sua padaria.
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gestão / SoBreMeSaS gelaDaS 

P

A temporada de verão 2015 promete muitas novidades para os 
apreciadores de sorvetes, que vêm em novas roupagens, formatos e 
sabores, para serem consumidos sozinhos e integrados ao conceito 
de sobremesas geladas, para agradar a todos os paladares. 

Prepare-se: segundo a meteorologia, o verão – estação que 

entra no Brasil no próximo dia 21 de dezembro – promete 

ser o mais quente dos últimos 70 anos. E você, é claro, não 

pode perder a oportunidade de elevar também a tempe-

ratura das vendas da sua padaria no período. 

Para tanto, além de fazer aquelas coisas mais óbvias 

– como garantir antecipadamente o estoque de refrige-

rantes, isotônicos, frutas frescas e polpas para turbinar a 

oferta de sucos e frozens no seu estabelecimento –, não 

se esqueça, também, de dar uma atenção toda especial 

este ano, à sua oferta de sorvetes. Mas, preste atenção a 

um detalhe fundamental: sorvete não é mais só sorvete.

Não entendeu? Bem, explicando melhor, o fato é que, 

além dos inúmeros lançamentos que a indústria está co-

locando à disposição do mercado neste verão (NE: Confi ra 

alguns deles no quadro da Pág. 20), a equação de lucrativida-

de com a venda de sorvetes ganha força quando eles apa-

recem em outras apresentações inovadoras e diferencia-

das, bem como associados às formulações de sobremesas 

geladas nas padarias.

oPções diFerenciadas

Depois dos macarons recheados com sorvetes, a nova 

mania da culinária francesa que deve se intensifi car no 

verão por aqui são as verrines. Leves, práticas e saboro-

sas, são saboreadas direto do potinho, com uma colher. 

“A vantagem das verrines é que elas permitem misturar 

vários sabores e também intercalar camadas com cores 

e texturas diferentes, criando combinações sofi sticadas 

e também inusitadas como cremes com crocantes e até 

variações como quente e frio”, destaca o chef chocolatier 

da Harald, Javier Guillén.

A onda mais gelada 
dO verÃO
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E as portas do mundo de possibilidades das sobreme-

sas geladas também se abrem para os sorbets, versões 

do sorvete à base de água, açúcar e suco de frutas, sem 

adição de leite ou creme. Embora suas bases, sejam sim-

ples, para conseguir um bom resultado, segundo Guillén, 

é preciso ter uma batedeira especial, que vem com um 

assessório específico para fazer sorvetes caseiros, ou uma 

sorveteira. “Existe, entretanto, uma versão simplificada 

do sorbet, que é o granité. Com textura semicongelada e 

tem textura granulosa, a qual inspira o nome da receita, a 

base do granité é feita com calda de açúcar aromatizada 

com café, licores ou suco de frutas. A mistura é levada ao 

freezer até atingir uma temperatura específica, para en-

tão ser quebrada ou raspada com uma espátula”, ensina 

o chef da Harald.

Já os semifreddos italianos, conhecidos como parfait 

na França, são como uma mousse congelada, com tex-

tura mais leve e uma quantidade de creme menor que 

dos outros sorvetes, o que faz com que derretam mais 

rápido. Tanto os semifreddos quanto os parfaits podem 

ser preparados de várias maneiras, mas o jeito tradicional 

de fazê-los é juntando merengue italiano, creme de bau-

nilha, creme chantili e algum outro ingrediente para dar 

sabor, como chocolate, purê de frutas, caramelo, nozes, 

amêndoas ou avelãs.

releituras e novidades

Assim, entre as tendências para este próximo verão desta-

cam-se, por exemplo, as paletas mexicanas. “O ‘picolezão’ 

com 120g, feito em sua maioria com pedaços de frutas, e 

de grande apelo natural, será, disparado, a grande vedete 

do verão”, afirma Flávio Mangueira, gerente de Marketing e 

Vendas da Blend Coberturas, fabricante nacional de ingre-

dientes premium para sorveteria. Grandes empresas apos-

tam no formato de quiosques franqueados em shoppings 

espalhados pelo País, visando a uma expansão bastante 

acelerada. E a boa notícia é que além de as paletas pode-

rem ser facilmente produzidas artesanalmente nas pada-

rias, algumas dessas empresas também trabalham com o 

sistema de parceria, disponibilizando geladeiras customi-

zadas que podem ser instaladas nas panificadoras.

Sucesso no verão passado, que ganha uma releitura 

para a estação em 2015 é a dos frozens. O Açaí Frozen é 

um exemplo que chega como proposta “arrasa quartei-

rão”. O sucesso desse tipo de produto se dá pelo baixo 

investimento, forte apelo de saúde e facilidade de mani-

pulação das máquinas soft, similares às máquinas das 

iogurterias e lanchonetes de fast-food, que podem ser 

compradas ou locadas pelas padarias.

Outra forte tendência é o stecco, ou sorvete estrusa-

do, que é aquele com casquinha de chocolate, e que vem, 

também, ganhando muitos adeptos. “Sua popularização 

deve se dar graças à entrada de diversos modelos de for-

mas de silicone, que permitem a produção artesanal, sem 

a necessidade de investimento em maquinários da casa 

de milhões de reais, como acontecia anteriormente”, ex-

plica Flávio. 

sorvetes esPeciais

O gerente da Blend Coberturas ainda acrescenta à lista 

dos hits do verão 2015 os sorvetes que atendem a dietas 

restritivas, tais como aqueles destinados a diabéticos e a 

pessoas com intolerância a lactose. Com essa proposta, 

o mercado vem buscando alternativas e quebrando pa-

radigmas do sabor de “remédio” dos produtos diet. “Com 

tecnologia que permite a produção de sorvetes com sabor 

semelhante ao que contém açúcar com redução de até 

50% de calorias, as pessoas que necessitam de dietas res-

tritivas não precisam mais se privar desse prazer”, des-

taca o executivo. Indo ao encontro dessa tendência, foi 

lançada recentemente uma base em pó para elaboração 

de sorvete de chocolate sem lactose, complementando 

assim as opções alternativas, que já incluíam misturas à 

base de soja para fabricação desse tipo de sorvete.

Falando em ingredientes, aliás, uma das novidades 

da temporada é o Lactobase, um produto extremamente 

versátil para o preparo de uma infinidade de sobremesas 

e bebidas geladas como smoothies, mousses, sorvetes e 

coberturas, que acaba de ser lançado para o mercado de 

foodservive pela Ourolac. Muito simples e prático de usar, 

o Lactobase foi especialmente pensado para gerar grande 

economia com custos de mão de obra e, na gestão de es-

toques, bem como para enfrentar condições adversas de 

transporte e armazenagem. Com vida útil de até 120 dias, 

uma vez que é produzida pelo processo UHT, a novidade 

é envasada por meio de processo asséptico, não necessi-

tando de refrigeração, e é comercializada em embalagens 

com 2,1 litros, em caixas com nove unidades. 

gestão
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gestão

Ano após ano, o mercado de sorvetes vem crescendo vi-

gorosamente no Brasil, fazendo com que o país se con-

solide como um dos maiores mercados consumidores 

do produto no mundo. Hoje, nosso consumo per capita 

já se equipara a mercados europeus, como o da França 

e o da Itália. E muito disso, é claro, se deve à indústria, 

que, literalmente, enche as geladeiras das padarias de 

novidades, como acontece, agora, com os lançamentos 

para o verão 2015, focados, também, na tendência das 

sobremesas geladas.

Assim, pensando nas sobremesas preferidas dos bra-

sileiros, a Kibon traz para esta estação três inovações 

que prometem deixar o cardápio ainda mais saboroso: 

3 Seleções Floresta Negra, Blast Romeu & Julieta e Sor-

veteria Pudim. Os lançamentos chegam para somar a 

linha de potes da marca que foi totalmente reformulada 

no ano passado, com mais de 20 novos sabores. “Que-

remos estar cada vez mais presentes nas ocasiões es-

peciais dos nossos consumidores. Sejam em momentos 

descontraídos com os amigos, um almoço de família ou 

mesmo um jantar especial. E para deixar essas ocasiões 

ainda mais saborosas, trouxemos as sobremesas prefe-

ridas dos brasileiros em forma de sorvete”, afirma Lean-

dro Teixeira, gerente de Marketing da Kibon.

Já a Sorvetes Nestlé anuncia para o verão a chegada 

da linha La Frutta em potes (versão 1,5 litro). A novi-

dade traz para o mercado brasileiro o primeiro sorbet 

– sorvete à base de água, com textura suave e cremo-

sidade incomparável – em embalagens com tamanho 

ideal para o consumo em família, além das deliciosas 

combinações de frutas. “São três combinações de sabo-

res: Morango + Framboesa, Manga + Maracujá e Coco + 

Abacaxi. As variações Morango + Framboesa e Manga + 

Maracujá têm a composição clássica do sorbet, além de 

polpa e pedaços de frutas. Já o sabor Coco + Abacaxi têm 

a cremosidade do leite no coco e a leveza do sorbet no 

abacaxi”, conta Raphael Fernandes, gerente de Marke-

ting da Sorvetes Nestlé.

Pegando a onda da tendência anunciada do aumento 

do consumo do açaí no próximo verão, a Sorvetes Jundiá 

não lança apenas um, mas cinco novos produtos para os 

amantes da fruta, que é considerada um super alimento. 

Fabricada à base de puro açaí, com extrato de guaraná 

e textura super cremosa, a nova linha Nosso Açaí chega 

como opção prática de fonte de energia, ferro,vitaminas e 

proteínas, nas versões picolé, pote com 2 litros, pote com 

7 litros (exclusivo para mercado foodservice), açaí com 

granola e copo com 500g, todos prontos para consumo.

Quem também promete ajudar as padarias a ter o 

verão mais quente dos últimos anos é a Frutiquello Sor-

vetes, que preparou para a estação o lançamento de dois 

sorvetes para compor a linha Buono recentemente: o Li-

mãotiello, que é feito à base de limão siciliano, e o Buono 

Pistache, feito à base dos gelatos italianos de pistache. 

Além dessas, outras novidades da marca são o Shotile-

lo, sorvete em barra com caramelo e amendoim para os 

adultos, e os Ecoquellos, para as crianças. “Em função dos 

lançamentos, optamos por chegar mais próximo das pa-

darias por meio da linha de sorvetes voltados ao público 

infantil, já que o verão é época de férias, e os pequenos 

estão sempre buscando novas opções de consumo. Mas, 

em função do público fiel, que compra nossos produtos 

diariamente para consumir em casa, o canal também é 

muito importante para nós no âmbito das apresentações 

familiares. E foi exatamente por isso que este ano co-

meçamos a comercializar também os sorvetes em potes 

com 2 litros da Frutiquello também para padarias”, regis-

tra Rogério Martins, diretor da empresa. 

um leque de oPções Pra lá de reFrescante

Lançamentos refrescantes 
para o verão 2015.
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O estabelecimento de uma política de portas 
abertas e de pleno comprometimento é a melhor 

forma de controlar esse problema, que cresce 
cada vez mais nos ambientes de trabalho.

Bullying no trabalho:
O impOrtAnte 
é cOmBAtê-lO

Nos últimos tempos, o termo “bullying” não 

tem saído da mídia. “Bullying” é uma palavra 

do inglês, utilizada para definir violências fí-

sicas ou psicológicas feitas sistematicamen-

te contra uma pessoa. Em geral, a vítima se 

apresenta em condição de inferioridade em 

ambiente de trabalho / Bullyng 
S

tockFree
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ambiente de trabalho

S
tockFree

Se não houver 
uma ação 
imediata 
contra o 

bullying, o 
panificador 
corre o risco 

de perder 
um bom 

colaborador e 
manter alguns 
“ovos podres” 

nos seus 
quadros.

relação ao agressor. Segundo o advogado Cid 

Vieira de Souza Filho, especialista em Direito 

Criminal, com base em pesquisas realizadas 

em colégios entre os anos de 2010 e 2013, essa 

prática já marca o relacionamento entre cer-

ca de 45% dos estudantes brasileiros. 

“E dados recentes revelam que o número 

de pais que processaram colégios privados 

por bullying nesse período passou de sete ca-

sos para, no mínimo, 220. Somente em 2014, 

foram registradas junto aos grandes escritó-

rios de São Paulo, 174 ações judiciais motiva-

das por agressões dentro ou fora do universo 

escolar, o que dá uma média de uma ação a 

cada dois dias”, registra o jurista, acrescentan-

do que as vítimas que movem ação por danos 

morais e materiais podem receber, em média, 

cerca de R$ 15 mil de indenização. “Mas, ape-

sar de as famílias estarem mais conscientes 

de seus direitos, o tema ainda não possui uma 

legislação própria”, observa.

assÉdio no trabalho

A má notícia, entretanto, é que a prática do 

bullying vem crescendo a cada ano também no 

mundo corporativo, muito além dos muros das 

escolas. De acordo com um levantamento feito 

pelo Ministério Público do Trabalho, em 2013, 

foram registradas 3.641 denúncias de assédio 

moral coletivo e corporativo que inclui práti-

cas abusivas no ambiente de trabalho. Em ou-

tras palavras, apesar de ser mais comum entre 

crianças e adolescentes, a perseguição que ca-

racteriza o bullying muitas vezes acompanha 

as pessoas também na fase adulta.

Por conta disso, antes de tudo é muito 

importante estabelecer uma distinção: “Veja 

bem, o bullying é muito diferente de agressão. 

É mais cruel, pois é repetitivo, humilhante e 

cria sentimento de impotência pela pessoa 

que o sofre. Críticas sem sentido, ser tratado 

de forma diferente do restante da equipe, ser 

excluído de decisões, ser vigiado excessiva-

mente, ser alvo de xingamentos e piadas, esses 

são os maiores comportamentos de assédio 

dentro de um ambiente de trabalho”, explica, 

por sua vez, Marcelo Cardoso, especialista em 

coaching e fundador da consultoria Arco 7.

A razão do problema no plano corporati-

vo parece estar relacionada com o fato de as 

empresas, atualmente, estarem trabalhando 

cada vez mais com metas impossíveis, afetan-

do o clima organizacional, que, se não estiver 

bem alicerçado, pode criar hostilidade e resul-

tar nesses casos. Por conta disso, também, os 

departamentos de Recursos Humanos estão 

mais preparados para receberem e investi-

garem denúncias de atos abusivos dentro do 

ambiente de trabalho.

“vacina” anti-bullyinG

Um funcionário que sofre de assédio moral 

numa padaria, por exemplo – e, sim, pode-se 

classificar o bullying entre as práticas de assé-

dio moral –, sofre sérios problemas que acar-

retam em descontrole emocional e até físico, 

gerando baixa autoestima, dificuldades para 
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dormir, estresse, depressão, alto índice de faltas, 

entre outras coisas. Nesse cenário, o estabeleci-

mento também sofre: um local de trabalho em 

que está instalado esse tipo de prática acarreta 

não somente a perda financeira – caso ocorra al-

gum tipo de processo –, mas com a pior das per-

das: a contaminação do ambiente, resultando na 

falta de desempenho entre os colaboradores e, 

portanto, na empresa em geral.

A “vacina” contra o bullying numa empresa 

passa, então, obrigatoriamente pela necessidade 

de as empresas manterem ativa a famosa polí-

tica de portas abertas, por meio da qual a comu-

nicação e a prática de ouvir seus colaboradores 

possam funcionar como aliadas para coibi-lo. 

“Quando existe a possibilidade de diálogo, a apro-

ximação entre os colegas acontece de uma forma 

natural. Uma política de comunicação por meio 

da qual os colaboradores conseguem conversar 

com seus líderes sobre dificuldades no trabalho, 

dar sugestões e, até mesmo, apresentar projetos 

de melhoria, é necessária quando se busca um 

bom clima organizacional”, pondera Marcelo.

risco iminente

Mas, é claro, também é importante investir em 

treinamentos e capacitar os gestores a terem ha-

bilidades capazes de identificar cada funcionário 

como um ser único e, assim, trabalhar suas de-

ficiências e virtudes. Nessa toada, mostrar com-

prometimento e levar a sério brincadeirinhas ou 

situações conflituosas, investigando e dando a 

devida importância ao problema, é sempre o me-

lhor caminho.

Na maioria dos casos, segundo as pesquisas, 

quem sofre mais com o problema é o bom funcio-

nário. Aquela pessoa que se dedica e traz resul-

tados para a organização acaba sendo mal vista 

pelos colegas. Ou seja, nem sempre o bullying 

aparece no contexto da relação hierárquica. Ele 

também acontece entre os colegas de equipe. E, 

nessa hora, o bom senso tem que prevalecer: “Se 

não houver uma ação imediata, a empresa corre 

o risco de perder um bom colaborador e manter 

em seus quadros quem não gera resultados e que, 

provavelmente, vai atacar a próxima pessoa que 

se sobressair. Isso é muito sério”, finaliza o con-

sultor da Arco 7, deixando o alerta.

A má notícia é que a prática do bullying vem crescendo a cada ano 
também no mundo corporativo, muito além dos muros das escolas.

ambiente de trabalho
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No verão, aumente a temperatura da vendas de sua padaria com estas receitas 
exclusivas, criadas pelo IDPC especialmente para a Revista IP&C!

porque o verão é uma delícia!

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 286kcal = 1.201kJ 14%
Carboidratos 49,9g 17%
Proteínas 9g 12%
Gorduras Totais 5,8g 11%
Gorduras Saturadas 2,9g 13%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 220mg 9%

Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as claras em neve e reservar.
3. Em um bowl, adicionar o restante dos ingredientes
4. Acrescentar delicadamente as claras em neve. 
5. Untar a fôrma e levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, por 
aproximadamente 35 minutos. 
6. Para a cobertura, em uma panela, colocar o leite condensado e o suco de 
limão e mexer bem.
7. Verter sobre o bolo e finalizar com as raspas de limão. 

gourmet / iDpc

reNdImeNto: 1 BOLO COM 
APROxIMADAMENTE 650G 

bolo de limão 
sem Glúten

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

Leite de Soja 100 240
Ovos 84 200
Farinha de Arroz 62 150
Amido de Milho 42 100
Açúcar Refinado 42 100
Gelatina de Limão 12 30
Emulsificante 4 10
Fermento em pó 4 10
Raspas de Limão 1 3

cobertura

Leite Condensado 100 395
Suco de Limão 8 20
Raspas de Limão 2 5

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

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

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Para a Namelaka, picar o chocolate e derreter em banho-maria ou no micro-ondas. 
3. Dissolver a gelatina em um recipiente com água fria. 
4. Em uma panela, ferver o leite e acrescentar a glucose e a gelatina dissolvida. 
5. Verter metade da mistura fervente sobre o chocolate derretido, misturar bem. 
Incorporar o restante da mistura fervente. Juntar o creme de leite frio e mexer bem. 
6. Levar para a geladeira para cristalizar.
7. Utilizar 24 horas depois. 
8. Para o Sablé Breton, bater a manteiga com as gemas até o ponto de pomada.
9. Juntar aos poucos o açúcar de confeiteiro.
10. Aos poucos, acrescentar o restante dos ingredientes secos e, por último, as 
amêndoas picadas. 
11. Verter a mistura em uma fôrma com 50cm de comprimento por 30cm de largura 
e pincelar o ovo. Levar para geladeira, por aproximadamente 1 hora, coberta com 
filme plástico.
12. Cortar a massa com cortadores redondos e levar para assar a massa dentro do 
cortador em forno pré-aquecido a 180ºC, por aproximadamente 20 minutos. 
13. Decorar o Sablé Breton com a Namelaka e finalizar com as amêndoas laminadas. 

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 235kcal = 987kJ 12%
Carboidratos 20g 7%
Proteínas 3,3g 4%
Gorduras Totais 16,6g 30%
Gorduras Saturadas 9,6g 44%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,7g 3%
Sódio 50,6mg 2%

reNdImeNto: 40 uNIDADES COM 
42G CADA

sablÉ breton 
com namelaka

Namelaka

Creme de Leite 100 400
Chocolate ao Leite 87 350
Leite Integral 50 200
Glucose 2 10
Gelatina Incolor 1 5

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

sablé bretoN

Manteiga sem Sal 100 250
Farinha de Trigo 64 160
Açúcar de Confeiteiro 60 150
Gemas 24 60
Amêndoas Picadas 20 50
Cacau em Pó 12 30
Chocolate Meio Amargo 6 15
Sal 1 2
Ovos para Pincelar - q.b

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

decoração

Amêndoas Laminadas - q.b
Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)

gourmet
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gourmet

Processo de FabrIcação:  
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Na batedeira, misturar o fermento fresco, o açúcar, a água e bater na velocidade 
2, utilizando o gancho.
3. Acrescente a farinha de trigo e, aos poucos, o restante dos ingredientes. 
4. Bolear a massa e cobrir com plástico. 
5. Deixar descansar por aproximadamente 40 minutos. 
6. Em uma superfície enfarinhada, abrir a massa com 1cm de altura.
7. Cortar em bastonetes, forrar a fôrma com papel manteiga e deixar um espaço de 
aproximadamente 1cm entre as unidades. Assar em forno pré-aquecido a 170ºC, por 
aproximadamente 15 minutos, ou até dourar. 
8. Servir os aperitivos acompanhados de um molho de sua preferência. 

(*)% 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 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 127kcal = 533kJ 6%
Carboidratos 20,1g 7%
Proteínas 2,8g 4%
Gorduras Totais 3,8g 7%
Gorduras Saturadas 0,5g 2%
Gorduras Trans Menor ou Igual 
a 0,2g

VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 0,9g 4%
Sódio 195mg 8%

reNdImeNto: 60 uNIDADES 
COM 10G CADA.

aPeritivos 
aPimentados

Farinha de Trigo 100 500
Água Morna 48 240
Azeite 14 70
Fermento Biológico Fresco 3 15
Pimenta Calabresa 3 15
Açúcar 2 10
Sal 2 10
Orégano - q.b.

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
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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: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar a mandioca em um bowl e acrescentar o ovo.
3. Misturar bem e acrescentar a margarina e a farinha de trigo. 
4. Adicionar o sal.
5. Umedecer as mãos em água e enrolar a massa em formato de 
bolinhas.
6. Empanar na clara de ovo e no queijo parmesão. 
7. Levar para assar em forno pré-aquecido a 180ºC, 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 30g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 258kcal = 1.084kJ 13%
Carboidratos 28,6g 10%
Proteínas 8,6g 11%
Gorduras Totais 12,3g 22%
Gorduras Saturadas 4,1g 19%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar Menor ou Igual 
a 0,5g

0%

Sódio 681mg 28%

reNdImeNto: 20 uNIDADES 
COM 26G CADA.

bolinhas de 
mandioca 
com queiJo 
Parmesão 

Produção das receitas do idPc – Equipe Técnica do IDPC: Celina Nakashima – Coordenadora Técnica; Monise Baamonde – Nutricionista; Rui Ribeiro, Robson Sene 
e Carlos Aparecido – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

massa

Mandioca Cozida 100 460
Farinha de Trigo 15 70
Ovo 11 50
Margarina sem Sal 6 30
Sal 1 6

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

emPaNameNto

Queijo Parmesão Ralado 100 70
Ovo 70 50

Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)
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festa da primavera

D
Em sua 28a edição, a Festa da Primavera do SAMPAPÃO reúne um enorme 
número de convidados e celebra a união da família panificadora paulista.

Alegria em 
estAdO purO

Domingo de sol, de alegria e de muita diver-

são. Este foi o cenário da Festa da Primavera 

2014, que nesta sua 28ª edição – realizada no 

dia 19 de outubro, mais uma vez no Clube de 

Campo Ceripan, em Ibiúna, sob o comando 

do jornalista e apresentador Luciano Faccioli 

–, contou com a apresentação do cantor mo-

çambicano Guilherme Silva e, como atração 

principal, com o show do cantor Michel Teló.

“Para mim foi uma emoção e uma alegria 

muito grande participar desta festa. Mui-

ta gente não sabe, mas durante dez anos de 
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festa da primavera

minha infância, eu fui criado nos fundos de uma 

padaria, que meu pai tinha em Campo Grande. 

Hoje, infelizmente não consigo visitá-las com a 

frequência que gostaria, por causa da ‘muvuca’ 

que minha presença costuma causar, mas como 

todo tipo de pão e recomendo: padaria é legal!”, 

afirmou o cantor para a animada plateia, esban-

jando simpatia.

Mais de 5.000 pessoas atenderam ao convite 

do SAMPAPÃO para o encontro. Para o Antero José 

Pereira, presidente das entidades, foi mais um 

ano de sucesso: “Conseguimos reunir os panifica-

dores, suas famílias, seus amigos em um convívio 

especial, para saborear uma comida preparada 

com carinho, para brindar novas e velhas amiza-

des e para encontrar os patrocinadores da festa, 

cuja participação foi fundamental para o brilho 

do evento, e que, naturalmente, devem ser presti-

giados pelos nossos associados. Estou muito feliz 

em ver nosso clube colorido, com muitas crian-

ças, as famílias reunidas. Sabemos que a vida do 

panificador é corrida, então é bom ver todos aqui 

reunidos”, registrou.

Diversas autoridades ligadas à panificação 

também fizeram questão de comparecer à Festa 

da Primavera do SAMPAPÃO, entre as quais os de-

putados federais reeleitos Arnaldo Faria de Sá e Vi-

cente Cândido, o vereador paulistano Paulo Batista 

dos Reis, e o presidente do Conselho da Comunida-

de Luso Brasileira, Antonio Almeida e Silva.

Felicidade que contaGia

Além de muita música, comida e bebida à vontade, 

e muita diversão para adultos e crianças, a Festa da 

Primavera contou, ainda, com o sorteio de quatro 

tablets e uma TV 40 polegadas. Isso, é claro, sem fa-

lar da enorme quantidade de produtos distribuídos 

para os convidados pelas empresas patrocinadoras 

do encontro, que receberam uma homenagem sin-

gela, mas muito especial do SAMPAPÃO, sob a forma 

da entrega de uma placa comemorativa.

Parceiro de longa data das entidades, o Moinho 

Anaconda esteve presente mais uma vez à fes-

ta, apresentando vários tipos de pães fabricados 

com todas as suas farinhas. “Para nós é uma ale-

gria muito grande participar e rever nossos clientes 

nesse encontro que nos traz tantas coisas boas”, fez 

questão de registrar, José Manuel Matos Coelho, ge-

rente comercial da companhia.

O sentimento foi compartilhado na ocasião por 

Fábio Pereira Boatto, Coordenador de Marketing da 

Coca-Cola FEMSA: “Foi uma honra mais uma vez 

participar desse evento e ter a oportunidade de 

nos confraternizarmos não só com nossos clientes, 

mas também com suas famílias. Esta é uma grande 

festa e, todos os anos, saímos daqui muito felizes”, 

afirmou. 

“A Fleischman e Mauri já são bastante consolida-

das entre os panificadores, mas ficamos muito con-

tentes com a oportunidade de nos reunirmos aqui 

no Ceripan com eles para divulgar ainda mais nossa 
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Mais de 5.000 pessoas compareceram à Festa da Primavera 2014 do SAMPAPÃO.

linha de recheios, coberturas e brilhos e estreitar esse 

relacionamento”, sublinhou, por sua vez, Camila Cruz, 

gerente de produtos do Canal Padaria da AB Brasil, de-

tentora de ambas as marcas.

semPre e cada vez melhor

Para Ivan de Oliveira, gerente da área de Vendas da 

Kibon, participar da Festa da Primavera é sempre 

uma ocasião especial para se confraternizar com 

os clientes da padaria, canal mais importante de 

distribuição da empresa: “Elas representam 44% do 

nosso faturamento e este encontro representa uma 

oportunidade ímpar de celebrarmos o sucesso sem-

pre crescente dessa parceria”, destacou.

“A Festa da Primavera, é claro, nos permite reen-

contrar nossos clientes, com quem temos contato 

praticamente a semana inteira. Mas, o importante 

também é que ela nos dá a chance de confraternizar 

com as famílias deles. E, hoje, neste dia maravilho-

so, com muito sol e muita gente, essa interação está 

sendo ainda mais gostosa”, fez questão de enfatizar 

José Gomes, diretor de Vendas da Ocrim/Mirella.

Participando pela quarta vez da festa, o Moinho 

Pacífico também destacou a importância do evento: 

“Cada ano que passa, ficamos mais impressionados 

com a força do setor e com a capacidade do SAMPAPÃO 

de reunir tanta gente para uma celebração tão ani-

mada. Por isso, para nós é uma alegria sempre re-

novada estarmos presentes nesse encontro da família pani-

ficadora paulista”, pontuou, a seu turno, Gustavo Mendes de 

Araújo, supervisor de Vendas da empresa.
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minha cidade, minha padaria

RReferência em panifi cação e confeitaria tradi-

cionais na cidade de Poá, além dos produtos de 

grande qualidade que agradam a clientela do lo-

cal, a Padaria Chip’s tem outro grande ponto de 

atratividade que sempre encanta quem quer que 

seja que passe por lá: a ambientação temática. “A 

gente conta a história de Poá por meio de cada de-

talhe da padaria”, revela Delcino Pedro dos Santos, 

sócio-proprietário da casa há quase 25 anos.

Assim, além de fotos históricas, em uma das 

paredes laterais, azulejos portugueses enaltecem 

a presença da colônia portuguesa no município. 

Na parede em frente, tijolinhos aparentes lem-

bram a importância econômica que as olarias ti-

veram na formação do lugar. Nos fundos da loja, 

azulejos espanhóis, homenageiam a colônia his-

pânica, enquanto os toldos vermelhos da facha-

da fazem o mesmo com a colônia libanesa. Já as 

ilhas de produtos foram criadas para evidenciar 

o título de “Cidade Joia” que Poá ganhou por ser 

uma ilha de tranquilidade e bem-estar em meio à 

agitação da Grande São Paulo. Finalmente o teto 

claro e super iluminado, lembrando um céu es-

trelado, está ali para lembra que Poá é uma cida-

de sem poluição. É ou não é uma grande sacada?!

a cidade Joia
Emancipada de Mogi das Cruzes em 1956, 

Poá é uma estância turística e hidromine-

ral, muito conhecida pela qualidade de sua 

água mineral, que virou até grife de produto, 

bem como por sua exposição anual de or-

quídeas, realizada em sua Praça de Eventos. 

Com 17 quilômetros quadrados de extensão, 

é o segundo menor município do estado de 

São Paulo, tem um dos mais altos IDH-M da 

região, baixíssimo índice de analfabetismo e 

PIB per capita de mais de R$ 20 mil. 

Com seu teto 
“estrelado” e nos 
detalhes de sua 
ambientação, a Chip’s 
homenageia Poá.

Com sua ambientação temática, a Padaria Chip’s faz um 
singelo registro da bela história de Poá.

umA JOiA 
       de padaria
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Reformada recentemente, a Nova Guarulhos está preparada para todos os 
desafios de crescimento propostos pela metrópole vizinha à capital paulista.

crescendo
cOm O BAirrO

Guarulhos é um dos mais progressistas muni-

cípios da Grande São Paulo. Ao longo dos úl-

timos anos, o desenvolvimento, literalmente, 

“cresce na vertical”, à medida que novas edifi-

cações – como indústrias, escritórios e prédios 

residenciais – se interpõem ao horizonte da ci-

dade. Nessa toada, o comércio transformou-se 

em grande foco de atividade econômica e de 

geração de emprego, principalmente ao largo 

dos bairros que a extensão sua principal via 

urbana, a Av. Guarulhos, atravessa. Esse é o 

caso da Vila Augusta, onde fica a Panificadora 

Nova Guarulhos, comandada por Marco Anto-

nio Pires, tendo seu pai e seu tio como sócios.

E foi, principalmente, para acompanhar 

esse desenvolvimento exponencial do bairro 

e da cidade, que eles decidiram fazer uma re-

forma geral na padaria, depois de 19 anos de 

realização da última. Com ela, entre outras 

coisas, ampliaram a área de vendas, que tinha 

cerca de 50 metros quadrados, para mais de 

200 metros quadrados. “Para tanto, alugamos 

o imóvel do lado e construímos o restauran-

te. Aumentamos a área de produção também, 

segmentando-as por especialidades, como 

panificação, confeitaria e foodservice”, conta 

Marco Antonio, que aproveitou a reforma para 

automatizar a casa. “Hoje, a Nova Guarulhos 

opera redondinha, oferecendo café da manhã, 

almoço e jantar pelo sistema a la carte, além 

de serviço de copa. E o valor do nosso tíquete 

médio cresceu bastante com todas essas mu-

danças”, comemora ele. 

Marco Antonio também fez parte do grupo 

de panificadores que se levantou contra uma 

recente proposta de um vereador do municí-

pio, que pretendia proibir a venda de cigarros 

nas padarias da cidade. Além de prejudicial 

aos negócios e de ser um desserviço para os 

clientes, a proposta também fomentaria o co-

mércio clandestino de cigarros em Guarulhos, 

provocando problemas sociais e uma grande 

evasão fiscal no município. “Mas, felizmente, 

o bom senso prevaleceu, e ela foi abortada”, 

pondera, satisfeito, o sócio-proprietário da 

Nova Guarulhos.

Marco Antonio: reforma deixou a operação da padaria redondinha e 
aumentou o tíquete médio.

M
arcus Fred

iani
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FechAmentO de  
                empresAs e  
Fiscalização – lei 147/2014
Tendo em vista o crescimento do número 
de micros, pequenas e médias empresas no 
cenário nacional, o governo federal, por meio da 
Secretaria da Micro e da Pequena Empresa, vem 
desenvolvendo um conjunto de medidas que tem 
por objetivo facilitar o desenvolvimento destas.

É de conhecimento geral que a burocracia existente dificulta e 

encarece de maneira considerável a vida das empresas em geral 

no País. Sofrem mais ainda as micros, pequenas e médias em-

presas que possuem administração simplificada e, geralmente, 

menos estrutura que as grandes empresas. E quem se dispõe a 

abrir uma empresa também sabe que terá que enfrentar uma 

série de desafios. E, não raro, o sonho empreendedor se esvai 

logo nessa etapa. 

Em outros casos, o empresário desiste da empresa em razão 

das inúmeras fiscalizações que sofre de órgãos municipais, esta-

duais e federais. O alfabeto é completo e podemos listar alguns 

órgãos: PROCON, IPEM, CONTRU, COVISA, RECEITA FEDERAL, 

MTE... Não raro, também, tais órgãos procuram apenas levar a 

cabo o anseio do Estado em multar o empresário, sem levar em 

consideração o caráter educativo da fiscalização: muitas vezes 

fiscaliza-se apenas para punir, sem procurar orientar.

Por fim, quando o empresário decide fechar a empresa, en-

frenta um verdadeiro calvário pelos diversos órgãos, tornando-

-se tarefa quase impossível encerrar as atividades do estabele-

cimento de forma regular. Muitas vezes – ou na maioria delas –, 

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*
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a empresa apenas cessa suas atividades, sem seu encer-

ramento legal.

Ciente de tal problema, a Secretaria da Pequena Em-

presa elaborou Projeto que originou a Lei nº 147/2014, que 

tem como objetivo desburocratizar alguns procedimen-

tos quanto ao encerramento de empresas e, ainda, pro-

cura deixar explícito o princípio da dupla visita: ou seja, 

a fiscalização teria como principal objetivo o caráter de 

orientar para, depois, aplicar sanções.

i – da baiXa de emPresas

A Lei nº 147/2014 alterou a Lei Complementar nº 123 em 

vários aspectos. Porém, especificamente no que tange ao 

fechamento de empresas, prevê a possibilidade de simpli-

ficação no procedimento, tendo em vista a atual situação, 

que resulta numa demora de meses.

O novo texto da Lei 123 diz o seguinte:

§ 4º – A baixa do empresário ou da pessoa jurídica 

não impede que, posteriormente, sejam lançados ou co-

brados tributos, contribuições e respectivas penalidades, 

decorrentes da falta do cumprimento de obrigações ou da 

prática comprovada e apurada em processo administrati-

vo ou judicial de outras irregularidades praticadas pelos 

empresários, pelas pessoas jurídicas ou por seus titulares, 

sócios ou administradores. (Redação dada pela Lei Com-

plementar nº 147, de 2014)

§ 5º – A solicitação de baixa do empresário ou da pes-

soa jurídica importa responsabilidade solidária dos em-

presários, dos titulares, dos sócios e dos administradores 

no período da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

Fica aberta a possibilidade de débitos da empresas mi-

grarem para o nome das pessoas físicas dos titulares das 

empresas quando do fechamento destas.

ii – da duPla Fiscalização

Art. 55 – A fiscalização, no que se refere aos aspectos traba-

lhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de 

uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de 

pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orien-

tadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, 

comportar grau de risco compatível com esse procedimen-

to. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

§ 1º – Será observado o critério de dupla visita para la-

vratura de autos de infração, salvo quando for constatada 

infração por falta de registro de empregado ou anotação 

da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, 

ainda, na ocorrência de reincidência, fraude, resistência 

ou embaraço à fiscalização.

§ 3º – Os órgãos e entidades competentes definirão, em 

12 (doze) meses, as atividades e situações cujo grau de 

risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao 

disposto neste artigo.

A lei inovou ao deixar claro o princípio da dupla visita 

para lavratura de auto de infração, que deve considerar 

os aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, 

de segurança e de uso e ocupação do solo das microem-

presas e empresas de pequeno porte, salvo infração por 

falta de registro em carteira ou fraude, reincidência, em-

baraço ou resistência à fiscalização. No entanto, tal prin-

cípio não será aplicado em caso de situações que possam 

provocar riscos imediatos à saúde do trabalhador ou dos 

consumidores. Além disso, as autoridades competentes 

terão prazo até agosto de 2015 para definir em quais situ-

ações de risco não será aplicado o referido princípio. Após 

a definição das situações de risco, caso as autoridades 

competentes não apliquem o referido princípio, podere-

mos estudar a possibilidade de ajuizamento de mandado 

de segurança coletivo em nome do SAMPAPÃO, visando à 

proteção das empresas do setor. 

iii – conclusão

Concluímos pela necessidade de serem elaboradas mais 

medidas que tenham por objetivo facilitar a administra-

ção e o desenvolvimento das pequenas empresas, sendo 

que estas representam quase 90% de todas as empresas 

existentes no cenário nacional.

Poucas foram as medidas tomadas até o momento 

nesse sentido. No entanto, temos que observar com bons 

olhos os trabalhos realizados pela Secretaria da Micro e 

Pequena Empresa e pressionar para que mais medidas 

como essas sejam elaboradas. O SAMPAPÃO está sempre 

presente nas discussões que podem impactar o setor, e 

formula diversas propostas no sentido de criar condições 

para o desenvolvimento da panificação e confeitaria.

*Julio cezar nabas ribeiro (OAB/SP 258.757) é advogado associado da 
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável 
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.
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A ABIEPAN 
tem atuado 

fortemente na 
promoção e no 

desenvolvimento 
do setor de food 
service nacional. 

máquinas & equipamentos

e
O ano que se encerra foi bom. Mas 2015 será melhor ainda!

Em 2014, por meio do Projeto Bra-

sil Food Service, a ABIEPAN promo-

veu uma série de atividades como 

rodadas de negócio e participação 

em feiras e eventos internacionais, 

além do lançamento do livro “Pa-

daria Brasil – O Modelo da Padaria 

e Confeitaria Brasileira” que rece-

beu, do Gourmand World Cook-

book Awards, o título de terceiro 

melhor livro do mundo voltado para o segmento. 

Outra ação de destaque foi a participação de 

dez empresas brasileiras na maior feira latino-

-americana para os setores de panificação, con-

feitaria, chocolates e sorvetes, a MEXIPAN, reali-

zada entre os dias de 27 e 30 de agosto de 2014, 

na Cidade do México. Durante os quatro dias do 

evento, as empresas brasileiras tiveram a oportu-

nidade de apresentar as mais novas tecnologias 

em máquinas e equipamentos, matérias-primas, 

ingredientes e serviços para os setores de panifi-

cação e confeitaria. 

e em 2015 tem mais

Para o ano que vem, a ABIEPAN já cuidou da in-

serção do Projeto Brasil Food Service em duas im-

portantes feiras de equipamentos e acessórios de 

foodservice, para os mercados da Europa e Esta-

dos Unidos, no próximo ano. A primeira delas é 

o SIGEP – Salão Internacional de Gelateria, Con-

feitaria e Panificação Artesanal e o The Nafem 

Show, realizado anualmente em Rimini, na Itália, 

e reconhecido como o mais importante evento do 

setor e a vitrine europeia para os segmentos de 

gelateria, confeitaria e panificação 

artesanal. A feira, que recebe mais 

de 175 mil visitantes, apresenta 

novidades em matérias-primas e 

ingredientes, instalações e equipa-

mentos, mobiliário e serviços para 

comércios de panificação, sorvete-

rias, confeitarias, além de novida-

des para os ramos de cafés, choco-

lates, pasta e pizza e decorações. 

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. 

Complementarmente, o Projeto Brasil Food 

Service também estará presente no The Nafem 

Show, evento de destaque no setor de foodser-

vice nos Estados Unidos, que contará, pela pri-

meira vez, com a participação de empresas na-

cionais acontece de 19 a 21 de fevereiro de 2015, 

em Anaheim, na Califórnia. Dirigido para o setor 

de equipamentos, com público visitante de dis-

tribuidores e redes de grandes hotéis e cadeias 

de restaurantes, a feira apresentará maquinários 

e equipamentos para o setor de food service de 

mais de 500 fabricantes. Ao todo, oito empresas 

brasileiras – Bralyx, Finamac, Indiana, Metvisa, 

Prática, Thermototal, Topema e Venâncio – apre-

sentarão novidades em máquinas para produção 

de salgados, doces e biscoitos, equipamentos para 

fabricação de sorvetes, além de projetos integra-

dos para cozinhas profissionais e soluções térmi-

cas para armazenamento e transporte de alimen-

tos e bebidas. 

ABiepAn: prOmOvendO 
o desenvolvimento
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many celebrations in 2015 
SAMPAPÃO is working, quite rapidly, on the development of 
the celebrations of “100 Years of Aipan-SP” and “80 Years of 
Sindipan-SP”, which take place both in 2015 In addition to 
special events program and issue of a commemorative stamp 
- now under approval - the date also entail the release of a 
book with over 200 pages, telling the story of the entities and 
bakery São Paulo, as well of the bread - a very special kind of 
food that unites people worldwide - and the model evolution of 
the Brazilian bakery, which is already serving as inspiration for 
entrepreneurs in the sector in the four corners of the planet.

muchas celebraciones en 2015 
El SAMPAPÃO está trabajando, con bastante rapidez, en el 
desarrollo de las celebraciones de los “100 Años de AIPAN-SP” 
y “80 Años de SINDIPAN-SP”, que tienen lugar en 2015. Además 
del programa de eventos especiales y la emisión de un sello 
conmemorativo - ahora en proceso de aprobación - la fecha 
también implica el lanzamiento de un libro con más de 200 
páginas, que cuenta la historia de las entidades y panadería São 
Paulo, además del pan - un tipo muy especial de comida que 
une a la gente en todo el mundo - y el modelo evolución de la 
panadería de Brasil, que ya está sirviendo de inspiración para 
emprendedores en el sector en los cuatro rincones del planeta.

World bread day is celebrated on av. Paulista
Total success in another commemoration of World Bread 
Day, held on 16th October by SAMPAPÃO, in partnership with 
FEMSA, in front of the headquarters of Fiesp and Ciesp, at Av. 
Paulista. And as every year, the distribution of kits packed in 
bags containing French breads, juices or soft drinks and two 
leaflets - one on bread and other curiosities with recipes with 
flour - to passersby on the street began early, at 6:00 am, 
and was up to 1.00 pm. In all, were distributed 30,000 French 
breads, a job that brought together directors and associates, 
beyond all SAMPAPÃO team. 

día mundial del Pan se celebra en la av. Paulista
Éxito total en otra conmemoración del Día Mundial del Pan, 
que se celebró el 16 de octubre por SAMPAPÃO, en asociación 
con FEMSA, frente a la sede de la Fiesp y Ciesp, en la Av. 
Paulista. Y como cada año, la distribución de kits envasados 
en bolsas que contenían panes franceses, jugos o refrescos y 
dos volantes - uno en el pan y otras curiosidades con recetas 
con harina - a los transeúntes en la calle comenzó temprano, 
a las 6:00 am, y fue hasta 13:00. En total, fueran distribuidos 
30.000 panes franceses, un trabajo que reunió a directores y 
asociados, más allá de todo equipo SAMPAPÃO.

World skills inteGrates aGain the cateGory oF 
“bakery & conFectionery”
SAMPAPÃO officially formalized its support for the World 

Skills 2015, the world’s largest tournament of professional 
education in technical and technological areas of the planet, 
in which competitors from over 60 countries simulate 
challenges from various professions, that must be met within 
international quality standards. Promoted every two years 
in Brazil by Senai, the competition takes place next year 
between 12th and 16 th August in São Paulo, bringing as big 
news around the category of “Bakery & Confectionery” to the 
event as a demonstration.

World skills inteGra de nuevo la cateGoría de 
“Panadería y Pastelería”
SAMPAPÃO formalizó oficialmente su apoyo a las Habilidades 
del Mundo 2015, el mayor torneo del mundo de la educación 
profesional en las áreas técnicas y tecnológicas del planeta, 
en el que los competidores de más de 60 países simulan retos 
de diversas profesiones, que debe cumplirse dentro de los 
estándares internacionales de calidad. Promovido cada dos 
años en Brasil por el Senai, la competencia se lleva a cabo el 
próximo año entre el 12 y el 16 de agosto en São Paulo, trayendo 
como gran novedad en torno a la categoría de “Panadería y 
pastelería” al evento como una demostración.

WorkinG on a national Pact really Productive
Effective dialogue between government, employers and 
workers is the first step to seek the modernization of labor 
relations in Brazil. With this vibe, was held in Brasilia on 
November 6th, the ninth edition of the National Industry 
Meeting (ENAI), sponsored by the National Confederation 
of Industry (CNI). The President of SAMPAPÃO Antero José 
Pereira attended the meeting, focusing on optimism. He 
believes that the industry is now experiencing the recession 
that Brazil is going through, but although the timing is difficult 
there is always hope. “We have to have hope in the new 
government. I am hopeful, I think the next four years will be 
better than the previous,” made sure to register.

trabaJando en un Pacto nacional realmente 
Productivo
El diálogo efectivo entre el gobierno, los empleadores y los 
trabajadores es el primer paso para buscar la modernización 
de las relaciones laborales en Brasil. Con este ambiente, se 
llevó a cabo en Brasilia, el 6 de noviembre, la novena edición 
del Encuentro Nacional de la Industria (Enai), patrocinado 
por la Confederación Nacional de la Industria (CNI). El 
Presidente de SAMPAPÃO Antero José Pereira asistió a la 
reunión, centrándose en el optimismo. Él cree que la industria 
está experimentando la recesión que Brasil está atravesando, 
pero aunque el momento es difícil siempre hay esperanza. 
“Tenemos que tener esperanza en el nuevo gobierno. Tengo la 
esperanza, creo que los próximos cuatro años van a ser mejor 
que los anteriores”, se aseguró que registrarse.
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bem-vindo, novo 
mantenedor!

data tema

24/02 Identificar e Desenvolver Líderes

31/03 Calculo de Impostos para Empresas que Estão no Simples

28/04 Cálculo e Redução de Custos

26/05 Ferramentas de Avaliação e Desempenho de Equipes

30/06 Merchandising (PDV)

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

29/09 Segurança no Trabalho

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

24/11 Ferramentas Motivacionais – Como Engajar seus Colaboradores

ProGramação do ciclo de Palestras do samPaPão 2015

serviços

A

indo aonde 

O AlunO estÁ

A Escola Móvel do SAMPAPÃO teve um balanço de ativida-

des bastante positivo ao longo do ano de 2014, oferecen-

do cursos de atualização e qualificação em panificação, 

confeitaria e foodservice para profissionais das regiões 

de periferia, mais afastadas do centro da capital paulista, 

sempre estacionada em atacadistas parceiros das enti-

dades, para facilitar o acesso dos alunos. Com esse obje-

tivo, ela desenvolve um trabalho bastante importante e 

diferenciado, em função do enorme número de padarias e 

de indústrias de panificação ao longo do País e da sabida 

carência de mão de obra especializada vivenciada, de há 

muito tempo, pelo setor.

Cumprindo o seu papel de levar a educação aonde o alu-

no estiver, a Escola Móvel do SAMPAPÃO oferece aulas práti-

cas com demonstrações durante a produção dos alimentos 

e meios didáticos, como data show e quadro de projeção. Os 

cursos têm capacidade mínima de 15 pessoas por dia, e má-

xima de 25. Entre eles estão, por exemplo, o de Capacitação 

em Pães Integrais Tradicionais, Treinamento para Melhoria 

da Qualidade do Pão Francês, Capacitação Básica em Pizza, 

Capacitação em Tábua de Frios, Capacitação e Tendências 

em Confeitaria e Treinamento Decoração de Bolos com Bi-

cos. Porém, antenada com a evolução das últimas tendên-

cias para a panificação, confeitaria e foodservice, a Escola 

Móvel do SAMPAPÃO está sempre atualizando sua grade de 

cursos, com o objetivo de oferecer a melhor e maior varie-

dade de treinamentos específicos para os profissionais que 

atuam nessas áreas. Confira a programação e o calendário 

de cursos para 2015 da Escola Móvel no site do SAMPAPÃO!

Ponto alto das atividades voltadas à atualização 
dos panificadores sobre as últimas tendências para 
o setor e de difusão de novas propostas e ideias, o 
Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO divulga sua pro-
gramação para o ano de 2015. As reuniões aconte-
cem mensalmente – a exceção dos meses de ja-
neiro, julho e dezembro – no Auditório do edifício 
sede das entidades, localizado à Rua Santo Amaro, 
313 – Centro – São Paulo/SP, versando sobre temas 
de grande relevância com apresentações sempre 
a cargo de profissionais de mercado renomados 
e altamente gabaritados. Não é necessário fazer 
inscrições: basta comparecer, assistir as palestras 
e participar dos esclarecedores debates e sessões 
de perguntas e respostas que se sucedem a cada 
uma das atividades. Participe: fique atento às cir-
culares do SAMPAPÃO e veja abaixo as datas e te-
mas das palestras agendadas para 2015.

ciclo de Palestras do 
samPaPão

O Moinho Belarina é o mais novo mantenedor da Es-
cola IDPC. A empresa fabrica diferentes tipos de fari-
nhas para uso industrial e doméstico, massas e bis-
coitos. Atualmente, está presente em todo o Brasil, 
distribuindo o seu diversificado portfólio, graças ao 
suporte e apoio de seus 500 colaboradores e parcei-
ros comerciais. Com fábricas em Minas Gerais, Mato 
Grosso e Paraná e dois centros de distribuição em São 
Paulo, o Moinho Belarina comercializa mais de 200 
produtos especialmente desenvolvidos para atender 
às necessidades do setor de panificação e culinária.

C
láud

io Lira
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