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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

Em ano de ajustes da economia, todas as me-

tas e projeções precisam ser revistas. Não há 

mágica que faça as coisas serem diferentes. O 

governo tem seus problemas e, infelizmente 

para nós, povo brasileiro, boa parte da solu-

ção que enxerga para tais questões se reduz 

à aplicação daquela velha fórmula ortodoxa, 

que consiste em aumentar os juros e o dólar 

para combater a escalada da inflação, bem 

como catapultar a arrecadação de impostos 

às alturas, sem ele próprio, governo, fazer sua 

parte da lição de casa, que inclui cortar gastos 

e diminuir o tamanho da máquina pública. 

Por enquanto, o “corte na própria carne” pro-

palado pelo ministro Levy está sendo sentido 

mais na nossa, que na deles. 

Esperanças existem, é claro. Mas, ao con-

trário do que diz o governo, muito provavel-

mente ventos melhores só vão soprar sobre a 

gente no Natal de 2017 ou, se dermos sorte, 

no de 2016, porque 2015 parece fadado a uma 

severa economia de perus e frutas secas, se é 

que você me entende.

Falando do nosso setor, a recente divul-

gação dos resultados da panificação em 2014 

dá uma ideia clara do que está acontecendo: 

com um faturamento 8,2% superior ao regis-

trado em 2013, completamos dois anos de 

crescimento inferior a dois dígitos. Fatores 

diversos, que os amigos leitores estão cansa-

dos de saber – como aumento no preço das 

matérias-primas, dos insumos e da energia –, 

contribuíram negativamente para a conquis-

ta desse resultado, que não pode, em absoluto, 

ser considerado ruim, porque, mais uma vez, 

A coisa tá feia? Pois é, mas temos que usar o efeito rebote a nosso favor, 
porque, mais cedo ou mais tarde, a tempestade vai dar lugar à bonança.

A fila anda. E ela precisa muito andar

o PIB brasileiro – assim, com letra maiúscula 

–, deverá performar um papel de “pibinho” – 

assim, com letra minúscula e entre aspas –, 

batendo, quando muito e se nada der errado, 

na casa de 1%.

Mas, quando falo isso, não é, naturalmen-

te, para assustar ou desestimular ninguém. 

Ao contrário, minha intenção é incentivar 

nossa categoria a ir em frente, a superar todos 

os desafios e, mais uma vez, surpreender todo 

mundo que anda incrédulo com os rumos do 

País, imerso numa crise muito mais de credi-

bilidade do que, unicamente, de natureza eco-

nômica. Ou seja, meu chamado é para a boa 

luta que edifica, e não para o desânimo. 

Claro que em rio de piranha, jacaré nada 

de costas. Mas o bicho continua nadando, com 

muita garra e determinação, para chegar, o 

mais rapidamente possível, a um trecho mais 

calmo do afluente. Em outras palavras, temos 

que nos acautelar. Mas não nos encolhendo 

amedrontados em um cantinho do cenário, es-

perando a tempestade passar: temos que usar 

o efeito rebote a nosso favor, pondo ordem na 

casa, cortando e controlando custos e, sobretu-

do, turbinando a nossa produtividade por meio 

do uso de instrumentos de gestão adequados.

Vamos em frente, decididos e fazendo da 

nossa união, da união da classe panificadora, 

a melhor ponte para atravessar águas turbu-

lentas, mas que, mais cedo ou mais tarde, irão 

se acalmar. Faça isso, porque a fila anda. E ela 

precisa muito andar.

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 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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Com o patrocínio dos sorvetes Magnum (Kibon/Unilever), apoio 

das marcas Belcolade (Puratos) e Callebaut (Barry Callebaut), 

além de outras parceiras de peso como Galler, Cacau Show e Pão 

de Açúcar, o Consulado da Bélgica em São Paulo promoveu na ca-

pital paulista, entre os dias 14 e 21 de março, o I choco.be – Festi-

val do Chocolate Belga. O evento promoveu mais de 30 atividades 

entre degustações, tours, cursos, brunchs, chás da tarde e janta-

res, um deles assinado pelo chef Alex Atala e o “chocolatier” belga 

Dominique Persoone (foto), que veio exclusivamente ao Brasil a 

convite da Belcolade. “Foi um orgulho e um imenso prazer promo-

ver as delícias de chocolate belga ao grande público brasileiro, que 

gosta muito de novidades saborosas”, afirma Didier Vanderhas-

selt, cônsul geral da Bélgica em São Paulo.

M
arcus Fred

iani 

ABIP dIvulGA ResultAdOs dO setOR
As empresas de panificação e confeitaria mo-

vimentaram R$ 82,5 bilhões em 2014, fatura-

mento 8,02% superior ao registrado no ano 

anterior. Foi o segundo ano em que o setor re-

gistrou índice de crescimento inferior a 10% 

(gráfico). “Essa desaceleração é decorrente 

principalmente da alta de custos experimen-

tada pela panificação. Os preços dos produ-

tos adquiridos pelas empresas de panifica-

ção no atacado tiveram um reajuste médio 

de 8,71%, a alta do salário médio do setor foi 

de 18,2%, o custo com embalagens aumentou 

em 13,3% e a energia elétrica 14,8%”, informa 

o presidente da Associação Brasileira da In-

dústria de Panificação e Confeitaria (Abip), 

José Batista de Oliveira (foto). Os números 

apresentados pelo dirigente foram levanta-

dos por meio de pesquisa realizada junto a 

1.200 empresas de todo o País, abrangendo 

representantes do setor de todos os portes. 

O crescimento do faturamento, segundo Ba-

tista, foi garantido pelo desempenho das pa-

darias que oferecem serviços completos de 

fast food e de conveniência.

sãO PAulO ReceBe FestIvAl dO chOcOlAte BelGA

A
b

ip
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sAMPAPãO NA ReuNIãO dA uIBc eM AMsteRdã

M
arcus Fred

iani
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Mestre em contabilidade pela FECAP e atuando há mais 

de 16 anos na área, Wagner Jaime Rodrigues – sócio do 

Grupo TG&C (Trevisan Gestão & Consultoria) – participou 

no dia 31 de março, do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO /

Fiesp. Na ocasião, Wagner apresentou aos associados das 

entidades detalhes da apuração do Simples Nacional, os 

critérios de enquadramento e as vantagens e como fazer 

a opção por essa tributação, com exemplos práticos da 

aplicação da legislação no ramo da panificação.

PAlestRA sOBRe O 
sIMPles NAcIONAl

No dia 16 de março, o presidente do SAMPAPÃO An-

tero José Pereira esteve presente ao encontro com o 

presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, 

realizado na Fiesp, para discutir com empresários e 

representantes de classe algumas políticas de médio 

e longo prazo para restabelecer a estabilidade econô-

mica e viabilizar a retomada da capacidade de investi-

mento em todos os setores nas áreas pública e privada. 

“É preciso previsibilidade nas decisões. O ajuste fiscal 

tem que ser feito, mas em negociação com o setor pro-

dutivo”, afirmou Eduardo Cunha na ocasião. 

dIscutINdO sOluções 
PARA A cRIse

De 23 a 25 de março, Antero José Pereira, presidente do 

SAMPAPÃO, e Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, vice-presi-

dente da Aipan-SP, marcaram presença na reunião da União 

Internacional de Panificação e Confeitaria (UIBC) realiza-

da em Amsterdã, na Holanda. Entre os assuntos em pauta 

discutidos pelas diversas comissões durante o evento des-

tacaram-se as discussões relacionadas a tendências e ao 

futuro do mercado mundial de panificação. Nesse sentido, 

falou-se muito do avanço das indústrias e das grandes re-

des de supermercados sobre os negócios do setor, da ques-

tão dos altos impostos que incidem sobre ele nos quatro 

cantos do mundo, da necessidade de se encontrar soluções 

rápidas para as dificuldades decorrentes da falta de mão de 

obra especializada, da invasão dos pães clandestinos – que 

está longe de ser um problema só no Brasil –, e, ainda, das 

políticas visando à diminuição do sal e do açúcar nos artigos 

panificados. A programação do encontro contou, também, 

com visitas a uma escola de panificação e a uma universi-

dade, na qual se realizam cursos na área.
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A alta do dólar e das tarifas de energia estão pressionan-

do o preço do trigo para cima e causando problemas para 

os donos de padarias, que vivem o dilema de repassar ou 

não o aumento do cereal para o preço dos pães, para de-

sagrado do consumidor. Muitos deles garantem que ainda 

não repassaram esses custos para os clientes. Porém, eles 

não sabem até quando será possível segurá-los. No dia 9 

de março, o presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira 

falou em entrevistas a telejornais da Rede Globo, CNT e Re-

cord, que, apesar desse esforço por parte dos panificado-

res paulistas nesse sentido, sua expectativa é de que a alta 

ocorra em abril. “ O Brasil produz apenas metade do trigo 

usado para produzir pães, massas e biscoitos. O restante do 

produto é importado e, por isso, diretamente atingido pela 

alta do dólar”, explicou na ocasião.

AuMeNtO dO tRIGO PRessIONA PReçO dO PãO

PelO deseNvOlvIMeNtO 
dO setOR

PReseNçA NA FeNNOPAN

Nos dias 26 e 27 de fevereiro, aconteceu em Belo Ho-

rizonte a primeira Reunião Nacional da Abip do ano 

de 2015. O encontro contou com a participação de 

Antero José Pereira, na condição de 1º vice-presiden-

te da entidade nacional e presidente do SAMPAPÃO, 

além de diretores das entidades de panificação de 

vários estados e abrangeu a discussão de diversos 

temas importantes para o desenvolvimento do se-

tor, frente às dificuldades enfrentadas no momento 

de crise na qual passa o País. A reunião contou tam-

bém com visitas técnicas a padarias de BH.

De 12 a 14 de março, Antero José Pereira, presidente do 

SAMPAPÃO, esteve em visita à FENNOPAN – Feira Norte-

-Nordeste de Panificação e Food-Service, realizada em Olin-

da, Pernambuco. A feira reuniu mais uma vez expositores de 

todo o Brasil, inclusive de outros países, que vieram para 

mostrar e apresentar as novidades do mercado em equipa-

mentos, produtos e serviço, numa área de aproximadamen-

te 7.000m2.
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Os Pães de que  
MAIs GOstO 
Baguetes, pão de miga, pão sovado, broas… O even-

to de lançamento do livro “Os Pães de que Mais 

Gosto”, de Rogério Shimura, diretor do SAMPAPÃO, 

pela Editora Gaia, foi recheado de prestígio e bom 

humor. Leitores, fãs, amigos e familiares compare-

ceram no último 9 de março à Livrara Cultura, do 

Conjunto Nacional, na Av. Paulista, para homena-

gear uma das maiores autoridades da panificação 

nacional. Entre uma mordida e outra, eles puderam 

bater um papo com Rogério e garantir um exemplar 

autografado pelo chef boulanger.

S
tockFree

sAMPAPãO eM BuscA  
de uM hINO

O SAMPAPÃO acaba de lançar um Concurso Cultural para 

a criação e escolha da composição do Hino Oficial das en-

tidades. Qualquer pessoa pode participar, inscrevendo uma 

obra própria, em ritmo de marcha, com estilo estrutural livre. 

A composição deverá abordar temas como o histórico do  

SAMPAPÃO, a história do pão e, ainda, a relevância do setor de 

panificação para a cidade de São Paulo. O vencedor levará um 

prêmio de R$ 5.000 e um certificado. As inscrições estarão 

abertas até o dia 31 de maio de 2015, na sede do SAMPAPÃO, 

e o resultado do concurso será divulgado em evento a ser re-

alizado no auditório da sede das entidades, no dia 23 de ju-

nho. Mais informações no site do SAMPAPÃO. Participe!

C
láud

io Lira 

No dia 2 de fevereiro, a Família SAMPAPÃO recebeu uma triste 

notícia: Paulo Roberto Oliveira Sciamarelli, ex-diretor executivo 

da Fundipan, nos deixou, após um longo período de enfermida-

de. Figura marcante, exigente ao extremo e dono de tempera-

mento forte, Paulo ingressou nas entidades no dia 1º de março 

de 2002, como diretor executivo, conquistando com sua serie-

dade e competência o respeito e a admiração de todos aqueles 

que o conheceram. Teve, desde o início do projeto, participação 

importantíssima na criação do Fundipan e da Escola IDPC, con-

siderando cada aluno como uma pessoa especial e destinada 

ao sucesso, naturalmente se estivesse ciente e segura de seu 

próprio valor, e soubesse honrar a profissão de levar o mais sa-

grado dos alimentos – o pão – à mesa das pessoas. Obrigado 

por tudo, Paulo: seus ensinamentos e seu exemplo hão de per-

durar e de nos acompanhar por toda a nossa vida.

Até quAlqueR dIA, GRANde AMIGO
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Anote aí as próximas datas dos Encontros de Negó-

cio da Panificação e Food Service promovidos pela 

AIPESP, realizados para levar informação e gerar 

intercâmbio e sinergia entre os associados da en-

tidade. No dia 27 de maio, ele acontecerá em Ara-

raquara; e no dia 24 de junho, em Campinas. E no 

mesmo mês, só que no dia 8 de junho, será realizada 

no auditório da sede do SAMPAPÃO, em São Paulo, 

a posse da nova Diretoria da AIPESP, além de uma 

grande comemoração em homenagem aos 30 anos 

de fundação da entidade.

eM juNhO, AIPesP  
FAz 30 ANOs

estReItANdO Os lAçOs

O FRIO que veIO  
PARA FIcAR

O SAMPAPÃO é o mais novo associado da Câmara Portu-

guesa de São Paulo. Por meio dessa filiação, a entidade lu-

sófona fará a divulgação para seus associados da progra-

mação de atividades dos “100 Anos da Aipan-SP” e permi-

tirá ao SAMPAPÃO o acesso aos seus públicos, entre eles, 

empresas portuguesas instaladas nos Brasil, para oferta dos 

cursos da Escola IDPC e outros campanhas, benefícios e ati-

vidades. E tem mais: a próxima edição (Junho/Julho 2015) 

da publicação “Câmara Portuguesa em Revista”, veículo ofi-

cial daquela entidade, trará uma reportagem super especial 

sobre o pão e sobre a contribuição dada pelos portugueses 

para o desenvolvimento da panificação paulistana.

No dia 5 de março , o SAMPAPÃO promoveu uma mesa redon-

da para discutir os desafios da tecnologia do frio para as pa-

darias. Participaram do evento o gerente comercial do Moi-

nho Santa Clara Waldir Santos, o sócio da empresa Massa Ge-

lada Ernane de Cerqueira Cesar, o presidente do SAMPAPÃO 

Antero José Pereira, o diretor do SAMPAPÃO Eduardo Gam-

boa, o diretor do grupo Technipan/Klimaquip Angelo de 

Souza, e o diretor da Escola IDPC Humberto Marzinotto. 

Considerada uma tendência irreversível, que veio para ficar, 

a tecnologia do frio ainda encontra resistência entre alguns 

panificadores. “Ainda existem desconfiança e muitas dúvi-

das sobre o tema. Nosso objetivo com essa mesa redonda, 

enquanto entidade, é esclarecê-las e orientar os panifica-

dores sobre os benefícios, bastante tangíveis e reais, que a 

tecnologia do frio pode trazer para a panificação brasileira”, 

pontua Antero Pereira.

painel de notícias
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cAFé eM cáPsulAs
A Seleto Alimentos está lançando 

mais um novo sabor do café 
em cápsulas DOM: o RESERVA 
ESPECIAL, compatível com as 

máquinas Nespresso. O Reserva 
Especial, de safra exclusiva das 

fazendas Seleto, tem acidez 
moderada, colheita seletiva e 

utiliza grãos 100% arábica. DOM 
significa “De Origem Mineira”. 

Nos sabores Levíssimo, Intenso e 
Descafeinado, em caixas com 50g 

e dez cápsulas. SAC: 0800 17 0690. 
Site: www.cafeseleto.com.br

S
eleto

BeM BRAsIleIRO
Para comemorar seu aniversário de 50 anos 
no Brasil, a Nissin-Ajinomoto Alimentos 
preparou uma série de novidades para os 
consumidores da marca. Uma delas é o 
lançamento de um novo sabor, com início da 
fabricação em março: FRANGO ASSADO 
COM TOQUE DE LIMÃO. A novidade surgiu 
a partir de sugestões dos consumidores 
e pelo interesse da empresa em associar 
um sabor que representasse a culinária 
brasileira. SAC: 0800 727 6020.  
Site: www.nissin.com.br

 N
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esPecíFIcO PARA cOzINhAs
A Kidde lança no Brasil o EXTINTOR 

DE INCÊNDIO DE CLASSE K, 
produzido especificamente para 

combater chamas produzidas por 
óleos e gorduras de cozinha. Ele atua 
formando uma camada protetora na 

superfície, com o objetivo de extinguir 
o fogo por meio de interrupção da 

combustão. “Adquirir um extintor k é 
uma mudança simples e pode salvar 

vidas. São fáceis de usar, inclusive, 
em cozinhas menores”, ressalta 

Roberta Godoy, gerente de Marketing 
da Kidde Brasil.SAC: (19) 2101-8400. 

Site: www.kidde.com.br

K
id

d
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À BAse de AçAí
A Frutiquello Sorvetes lança sua linha de 
SORVETES DE AÇAÍ para as padarias. Os picolés 
chegam ao mercado em quatro versões – Mix Açaí, 
Açaí com Morango, Açaí com Banana e Açaí com 
Leite Condensado –, todos livres de gorduras trans. 
Já o sorvete de massa tem duas versões, uma 
com 900g e outra com 220g, acompanhada por 
um mini-pote com mix de granola e colher, para o 
consumo imediato. SAC: 0800 771 9388. 
Site: www.sorvetesfrutiquello.com.br 

P
olenghi

veRsãO FOOd seRvIce
O Creme de Ricota Light, da Polenghi, 

acaba de ganhar uma VERSÃO EM 
BISNAGA com 1,5kg, voltada para o 

mercado de Food Service. Excelente 
opção de ingrediente culinário – 

pois proporciona ganho nutricional, 
excelente performance de sabor e 

maior facilidade no uso – ele substitui 
ingredientes tradicionais nas receitas, 

garantindo menos calorias e muito 
mais sabor e saúde em pratos doces e 

salgados. SAC: 0800 015 3888.  
Site: www.polenghi.com.br
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A Padaria A Praça, na Vila Zelina, é uma referência no bairro, que une 
tradição, excelente atendimento, qualidade de produtos e, é claro, 
muito sabor. Tudo, em ambiente super familiar.

Se você perguntar a qualquer morador da Vila Zelina 

quais são os dois pontos mais tradicionais do bairro, com 

certeza ele vai lhe falar: a Igreja de São José e a Padaria  

A Praça, ambos, praticamente, vizinhos de calçada, na 

Praça República da Lituânia. A panificadora, que existe 

há mais de 60 anos, nos últimos 25 é comandada por An-

tonio Portugal e seu sócio e irmão Nelson, sendo que, nos 

últimos tempos, ganhou o suporte valioso da sobrinha 

do primeiro e filha do segundo, Beatriz, na parte da co-

ordenação administrativa. A casa, hoje com 680 metros 

quadrados, entre área de venda e indústria, opera com 

45 funcionários e já passou por três reformas ao longo do 

último quarto de século.

Antonio, natural do Distrito de Aveiro, Conselho de 

Arouca, no norte de Portugal, chegou ao Brasil em 1983, 

deixando para trás em sua terra natal o ofício de agricul-

Extensão da casa
          dos cliEntEs

meu bairro, minha padaria

tor, para tentar uma vida nova por aqui. Ao desembarcar 

foi direto trabalhar como ajudante de confeiteiro na pa-

daria de um outro irmão seu, já estabelecido no ramo – a 

Panificadora Renata, na Vila Formosa –, onde permaneceu 

por cerca de dois anos, até decolar para sua primeira so-

ciedade de verdade com três de seus irmãos, a Padaria 

Cinco Estrelas, na Mooca, de onde saiu, em 1990, para as-

sumir A Praça, junto com Nelson e um grande amigo, já 

falecido, Antonio Duarte Colaço.

“A Vila Zelina é um bairro muito bom, de classe média 

alta, com muitos descendentes de etnias do Leste Euro-

peu, como russos e lituanos, razão pela qual, um dos su-

cessos de nossa casa é o Pão Preto Lituano, um pão rústi-

co e tradicional daquela região, cuja receita de família é 

um segredo que só nosso padeiro conhece. E vem gente 

muito longe para comprá-lo aqui”, comemora Antonio.

Antonio e Beatriz com o pão preto lituano: A Praça é o ponto de encontro da família na Vila Zelina
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A operação do Food Service 
continua como boa opção 
para as padarias. Mas, para 
dar certo, a gestão adequada 
ao seu modelo de negócio é 
absolutamente fundamental.

A coisa anda feia para a política e a economia 

brasileiras. Porém, nadando contra a corren-

te, o segmento de Food Service vem surfando 

essa tsunami com relativa tranquilidade. Entre 

os sinais positivos, o segmento vem se desta-

cando nos últimos dez anos com crescimento 

bem acima do PIB nacional.

Só que não basta gostar de gastronomia, 

ter paixão por comida, ter capital para investi-

cenário 
          dE dEsAfios

entrevista / MARCELO GALLO 
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entrevista

mento ou mesmo conhecimento para montar 

um negócio de forma adequada. “Não adian-

ta investir um ou dois milhões de reais numa 

bela padaria, fazer o melhor menu, ajustar o 

melhor serviço, ter a melhor adega de vinhos, 

se, lá atrás, no chamado Back Office, não hou-

ver processos bem definidos e pessoas bem 

treinadas para tocar e gerenciar estas ope-

rações”, alerta Marcelo Gallo, sócio da ACOM 

Sistemas, empresa especializada em sistema 

de gestão para Food Service.

Manter um bom fluxo de caixa, gerenciar o 

estoque, controlar e gerenciar os custos é ta-

refa árdua, que leva tempo e desgasta, pois é 

a junção de diversos dados, de diversas fontes. 

Quando não estão integrados, é um problema 

grande a ser resolvido. E, para complicar ain-

da mais, o mercado não conta com o número 

de pessoas suficiente, treinadas e qualificadas 

para desenvolver essas tarefas. Isso porque é 

preciso entender minimamente dos processos 

do segmento para fazer uma boa gestão. Nes-

ta entrevista exclusiva à Revista IP&C, Marce-

lo fala sobre o tema e dá dicas importantes 

para os panificadores que quiserem ter suces-

so com a operação do Food Service em suas 

padarias. Confira! 

IP&c: cOMO ANdA O MeRcAdO de FOOd 

seRvIce NO BRAsIl?

Marcelo Gallo: De forma geral, vivendo as 

mesmas pressões da instabilidade econômi-

ca, porém com crescimento acima do PIB a 

mais de dez anos.

quAl A suA dINâMIcA de cRescIMeNtO e 

PORque IssO OcORRe?

Parte dessa evolução está relacionada ao pró-

prio crescimento da massa consumidora, ou 

seja, as classes C e D também passaram a 

consumir mais no mercado de Food Service. 

O acesso a novos produtos e serviços também 

estão disponíveis para outras classes sociais. 

E isso, por si só, já gera um crescimento.

cOMO As PAdARIAs se AlINhAM A essA dI-

NâMIcA?

Elas conseguiram aproveitar essa onda de 

maneira surpreendente. Percebe-se no mer-

cado uma verdadeira transformação das 

padarias, que passaram não só fornecer os 

produtos com base no pão, como também in-

gressaram com sucesso em outros segmentos, 

como pizzas, self service e operações 24 horas, 

ampliando de forma sustentável seu cresci-

mento e seu público alvo.

de que FORMA O AtuAl MOMeNtO POlítI-

cO e ecONôMIcO está AFetANdO O FOOd 

seRvIce NO PAís? 

O mercado de Food service também sofre com 

as instabilidades, porém todo mundo conso-

me. E não podemos esquecer que a diversão 

para muitas classes sociais é almoçar e jantar 

fora. Porém, é também na crise que as melho-

res oportunidades aparecem. Muito pontos 

comerciais que estavam ocupados, e eram ob-

jeto de desejo de redes, cadeias de restaurante 

e mesmo padarias, hoje podem se encontrar 

disponíveis, por conta do fechamento de al-

gum comercio menor, que acaba sofrendo 

muito mais do que um grande.

que INFluêNcIAs – se é que exIsteM – 

teM exeRcIdO A AltA dOs juROs e dO dó-

lAR sOBRe ele?

Num primeiro momento, acredito que faz com 

os investimentos sejam melhor avaliados. Po-

rém, como eu disse, a crise gera oportunidade. 

quAl é A sItuAçãO dele NO que tANGe À 

cARGA tRIButáRIA?

Os tributos são hoje um peso para todos os 

negócios, não pelo fato do valor pago, mas, 

sim, pelo que não recebemos em troca. Mas, 

é claro, isso depende muito do modelo de ne-

gócio, sobre qual regime tributário o negócio 

foi constituído. E é lógico que uma carga mais 

justa seria melhor. Mas aí é sonhar muito.
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que AvAlIAçãO vOcê FAz dO AtuAl Nível 

de GestãO NOs estABelecIMeNtOs que 

OPeRAM cOM O FOOd seRvIce, hOje, NO 

BRAsIl, NOtAdAMeNte As PAdARIAs?

As padarias de hoje são verdadeiros centro de 

conveniência e entretenimento, contemplan-

do muitos serviços e ofertas. E aí a gestão faz 

toda a diferença. Porém, ainda hoje a gestão 

não é uma prioridade para a maiorias dos ne-

gócios em Food Service. Os empresários che-

gam a investir R$ 2 milhões, R$ 3 milhões para 

montar um negócio, e querem administrá-lo 

numa planilha de Excel. Então falta processo, 

treinamento e gestão baseada em sistemas 

confiáveis. E a falta de foco na gestão, que 

gera inúmeros problemas, muitas vezes não é 

nem percebida, o que leva muitos bons negó-

cios ao fechamento. A solução, então, é inves-

tir nesse quesito.

O que POde eFIcIeNtIzAR O BAck OFFIce 

dAs PAdARIAs, que GeRAlMeNte cOMBI-

NAM veNdA de PROdutOs cOM A OFeRtA 

dO FOOd seRvIce?

A implementação de uma plataforma de ges-

tão, passa por definições claras e objetivas de 

processo, definição de pessoas, treinamento e 

muita vontade de fazer certo. Uma boa plata-

forma de gestão contempla inúmeras formas 

de vendas, seja ela balcão, no varejo, no deli-

very, na mesa... O foco deve ser num modelo 

que atenda os processos do negócio em si. O 

maior desafio é querer. Nesse âmbito, tam-

bém, o treinamento e a qualificação de mão 

de obra ocupam um papel muito importante.

POR quê?

Bem, sem treinamento e qualificação de pes-

soal, nada acontece. Não adianta comprar um 

forno combinado e depois colocar um assis-

tente de cozinha para pilotá-lo. É preciso criar 

o processo de uso, ter fichas técnicas, ter recei-

tas bem feitas e aí, sim, treinar o colaborador 

para que este consiga utilizar o equipamento 

dentro dos processos e normas da casa.

quAl é A MelhOR FORMA de INteGRAR FA-

tORes e PlAtAFORMAs NuMA PAdARIA 

que tRABAlhA cOM O FOOd seRvIce?

Em primeiro lugar, deve-se implantar proces-

sos e níveis de controle que garantam que o 

básico está funcionando. Depois, deve-se im-

plantar uma boa plataforma de gestão, que 

faça a captura de todos os dados gerado pelos 

PDV, integrando-os com a retaguarda do ne-

gócio, para, assim, gerar dados confiáveis para 

a boa gestão de compras, estoque, financeiro 

e fiscal. 

FAzeNdO uM ResuMO, que PROvIdêNcIAs 

uM PANIFIcAdOR que tRABAlhA cOM O 

FOOd seRvIce NãO POde esqueceR de tO-

MAR PARA GeRAR cRescIMeNtO de seu Ne-

GócIO?

Em síntese, a boa gestão passa pela correta 

definição dos processos do negócio. É preciso 

criar um modelo para que as pessoas enten-

dam o porquê da boa gestão ser tão impor-

tante. Depois disso, deve-se investir de forma 

correta na gestão e na integração de pessoas 

e processos, para que o básico funcione cor-

retamente. Então, as dicas para os panifica-

dores são: 1) invistam no seu BackOffice e 

em processos simples, mas adequados à sua 

operação; 2) falem muito com sua equipe e 

observem sua operação, ajustando seus pro-

cessos com pessoas dedicadas e treinadas; e 

3) invista seu tempo na análise das informa-

ções obtidas. Tudo fica mais fácil e produtivo 

se vocês fizerem isso.

sem qualificação de pessoal, 
nada acontece. não adianta 

comprar um forno combinado e 
depois colocar um assistente de 

cozinha para pilotá-lo.



16 IP&C 799    Abr/Mai 2015

F

SAMPAPÃO encaminha ofício ao Banco Central cobrando 
providências quanto à recusa dos bancos em receber boletos.

Face a um problema trazido ao conhecimen-

to das Diretorias do SAMPAPÃO, relacionado à 

recusa do recebimento de boletos bancários 

por alguns bancos, em procedimento arbitrá-

rio e em frontal desacordo com as resoluções 

do Banco Central, a entidade encaminhou, no 

último dia 6 de fevereiro, um ofício à institui-

ção, alertando-a para o fato e cobrando provi-

dências em favor dos panificadores.

Até o momento do fechamento desta edi-

ção da Revista IP&C, ela ainda não havia se 

manifestado sobre o assunto, que continua 

em análise no BC. “Estamos atentos ao acom-

panhamento do caso e de olho na defesa dos 

interesses de nossos associados”, afirma An-

tero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO

Em defesa 
dos pAnificAdorEs

destaque 

Boletos: sAMpApÃo 
cobra providências do Bc 

contra o que considera 
arbitrariedade dos bancos.
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leIA A íNteGRA dO OFícIO eNvIAdO PelO sAMPAPãO AO BANcO ceNtRAl:

Ofício DJ 05/2015

São Paulo, 06 de fevereiro de 2015

Excelentíssimo Senhor Presidente do Banco Central do Brasil senhor Alexandre Antonio 

Tombini

20º andar

SBS Quadra 3, Bloco B – Asa Sul,

Brasília – DF,

CEP 70074-900

O Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de São Paulo e a Associação dos Indus-

triais de Panificação e Confeitaria de São Paulo – entidades do setor de panificação e confeitaria 

que formam o SAMPAPÃO –, por seu Presidente Senhor Antero José Pereira, vêm à presença de 

Vossa Excelência cumprimentá-lo e manifestar posicionamento contrário à conduta de algumas 

instituições financeiras, em especial os Bancos Itaú S/A e Bradesco S/A, que vêm dificultando o 

acesso aos serviços por estas oferecidos aos clientes.

É comum algumas agências dos bancos citados recusarem o recebimento de boletos bancá-

rios (mesmo dentro do prazo para pagamento e sendo estes pagáveis em qualquer banco), bem 

como o recebimento de mais de um boleto bancário, indicando o malote como opção. Ainda, ou-

tra conduta praticada pelos bancos citados é a recusa no recebimento de boletos, mesmo quando 

pagos em espécie, indicando como opção o depósito do montante na conta corrente e o posterior 

pagamento via cartão de débito.

Segundo a Resolução nº 1.865/91 do BC, que alterou a anterior (nº 1.764/1990), os bancos 

têm liberdade para criar convênios referentes a pagamento de serviços básicos, como água, luz, 

gás e telefone. Todavia, uma vez estabelecido o convênio, não pode haver discriminação entre os 

clientes e não clientes, além de não poder estabelecer local e horário de atendimento diferentes 

daqueles previstos para as demais atividades executadas pela instituição.

Além disso, pela Resolução nº 3.694/2009 do BC, é vedado às instituições financeiras recu-

sar ou dificultar o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa 

aos seus clientes e usuários, mesmo na hipótese de oferecer atendimento alternativo ou eletrô-

nico. A escolha sobre o canal de atendimento deve ser do consumidor. 

Diante disso solicitamos providências deste órgão no sentido de coibir que tais práticas 

continuem, vindo a prejudicar, como de fato estão prejudicando, milhares de padarias.

Agradecendo a atenção dispensada por Vossa Excelência e desejando nossos mais sinceros 

cumprimentos, subscrevemo-nos,

Antero José Pereira – Presidente Sindipan/Aipan/IDPC-SP

destaque
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“Mió di bão”: investir no clima e nos sabores juninos pode turbinar em até 25% os seus negócios.

S
tockFree

O

Investir em eventos regionais como as Festas Juninas pode ser uma 
boa alternativa para as padarias se aproximarem de seus clientes 

sem precisarem, necessariamente, desenvolver plataformas 
extremamente complicadas ou elaboradas.

Aproveite o 
Espírito junino

O ano passado foi “bravo” para as Festas Juni-

nas. Competir com a Copa do Mundo FIFA aqui 

no Brasil – além da já tradicional competição 

com o Dia dos Namorados – foi demais para 

elas, obrigando a indústria e o comércio a ati-

rarem em várias direções quando o assunto 

era promoção e comunicação. Nas padarias, 

embora as tradicionais comemorações de ju-

nho não terem perdido seu brilho, a decoração 

da Copa ganhou espaço e cores mais vistosas, 

o que se tornou visível também nas vitrines, 

embalagens, redes sociais e no portfólio de 

produtos, dividindo a atenção e até em certos 

casos, confundindo a cabeça do cliente com 

tanto aparato e ofertas de consumo.

Mas, em 2015, o mês de junho é só delas 

nas panificadoras. Ou quase, porque o Dia dos 

Namorados também promete agitar os ne-

gócios das casas, com muitas novidades. Em 

outras palavras, trata-se de mais uma chance 

imperdível de você abusar da criatividade e de 

suas habilidades de marketing para atrair mais 

especial / FESTAS JUNINAS 
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especial

clientes e, é claro, vender mais em sua casa. 

Porém, para que sua estratégia seja bem-

-sucedida, não basta seguir a onda e fazer 

mais do mesmo. É preciso inovar e cuidar para 

que a sua ativação junina venha recheada 

com altas de conteúdo. Isso porque, embora 

este ano a Copa do Mundo não esteja aí para 

competir com as Festas Juninas e com o Dia 

dos Namorados pela atenção do consumidor, 

este ano o bolso dele está bastante dividido e 

comprometido com outras coisas, tipo sanar a 

inadimplência e evitar o rotativo do cartão de 

crédito – taxas de juro de quase 20% ao mês 

ninguém merece, né?! – e, ainda, para fazer 

outros “ajustes” no seu orçamento, em função 

da inflação, que voltou com bastante apetite.

Entre outras coisas, isso tem obrigado o 

consumidor a elaborar uma lista de priori-

dades e até uma seleção de preferências, já 

que sua grana e o seu poder de compra con-

tinuam os mesmos. Então, está na cara que 

suas ações precisam ser mais agressivas, para 

ganhar sua merecida fatia nessa disputa. Ou 

seja, seu posicionamento tem que ser mais 

incisivo do que nos meses de junho dos anos 

anteriores, quando a “gordura” do dinheiro era 

maior no bolso dos clientes. Tudo para que a 

imagem da sua padaria seja mais marcante, 

a fim de conquistar seu espaço e não passar 

despercebida ao olhar deles.

ABuse e use dA cRIAtIvIdAde

Sendo assim, a primeira coisa a fazer é capri-

char no visual da sua casa. Vitrines e deco-

ração temáticas mesclando, com bom gosto, 

o apelo romântico do Dia dos Namorados e o 

convite à diversão, característico das Festas 

Juninas são absolutamente indispensáveis 

para gerar incrementos nas vendas. Mas nada 

que passe a sensação de brega ou chinfrim, 

porque a proposta é atrair clientes, e não o 

fantasma da crise. 

Nesse sentido, uma boa dica é não mistu-

rar as coisas, criando espaços específicos para 

cada uma das comemorações. Nas vitrines ou 

no “cantinho” em que estiverem expostos os 

produtos para o Dia dos Namorados – bolos 

decorados, corações de chocolate, maçãs do 

amor e docinhos com os quais qualquer gatão 

gostaria de presentear a sua gata, e vice-versa 

–, use a neutralidade da cor branca, combina-

da com o vermelho da paixão. Sempre dá certo.

Já no espaço “junino”, mesmo que a área 

de sua padaria não consiga comportar uma 

barraquinha típica com produtos sazonais – 

como pipoca, arroz doce, paçoca, pé de mo-

leque, pamonha e curau –, instale o clima de 

quermesse com a ajuda de panos com padrão 

xadrez e bandeirinhas coloridas, bases de ma-

deira rústica e até bercinhos de palha com 

peças decorativas, como espigas de milho, pi-

poca e bonequinhos vestidos com roupa “da 

roça”. Se puder, coloque ainda pequenas cai-

xas de som no local, tocando música de qua-

drilha. Mas, é claro, num volume adequado: 

lembre-se, você tem uma padaria e não um 

salão de bailes,

Empresas como a Santa Helena, que fa-

brica a famosa Paçoquita (NE: Veja as novida-

des da marca na seção NOVIDADE, desta edição 

da Revista IP&C), garantem que as comemo-

rações juninas conseguem turbinar o fatura-

mento delas em até 25% no período. E não é 

nada mau pegar uma carona nessas vendas, 

não é mesmo?!

Investir em eventos regionais como as Fes-

tas Juninas pode ser uma boa alternativa para 

as padarias se aproximarem de seus clientes 

sem precisarem, necessariamente, desenvol-

ver plataformas extremamente complicadas 

ou elaboradas. Fazer isso é uma boa forma 

de se diferenciar e de assegurar um feedback 

maior em termos de lucratividade. Assim, se 

você sempre faz isso, faça de novo, capriche 

e, além do básico, traga coisas novas. E se está 

pensando em “estrear” nesse cenário, não he-

site: sempre há uma primeira vez para fazer 

bons negócios no mês de junho. 
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segurança

I

EficiênciA 
quando mais se precisa
Vale muito a pena estudar seriamente a possibilidade de 
introdução dos extintores Classe K na cozinha de sua padaria.

Incêndios que envolvem meios usados para cozinhar, 

como óleo de cozinha, gordura e a banha, já por algum 

tempo, têm sido o principal fator de danos materiais, co-

locando em risco a vida de muita gente por aí. 

De acordo com alguns especialistas de empresas 

responsáveis pela fabricação de produtos de segurança 

contra incêndio no Brasil, a evolução e a alta eficiência 

dos equipamentos de cozinhas comerciais e industriais, 

associadas ao uso de óleos não saturados e às altas tem-

peraturas, criaram riscos de incêndios mais severos. Uma 

dessas fontes explica que os óleos de cozinha usados para 

fritura têm uma faixa ampla de temperaturas de autoig-

nição, que pode ocorrer em qualquer intervalo de 288ºC a 

385ºC. E quando pega fogo, esse incêndio do óleo será sus-

tentado a menos que sua massa inteira seja refrigerada 

abaixo da temperatura de autoignição.
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clAsse k

De olho nessa constatação, normas internacio-

nais como a National Fire Protection Association 

(NFPA) – referência mundial em normas e regu-

lamentos técnicos de segurança contra incêndio 

– desde julho de 1998 reconhecem que incêndios 

principalmente em fritadeiras são únicos, dife-

rentes e mais difíceis de apagar quando compa-

rados com incêndios de líquidos inflamáveis. E 

ao reconhecer esse problema, criou-se uma nova 

classificação de incêndios e equipamentos para 

combatê-los: a Classe K.

Embora lá fora sejam reconhecidos como os 

mais eficientes para proteção de operações de 

cozinhas, no Brasil os extintores da Classe K não 

têm normatização publicada até o momento, ra-

zão pela qual não podem ser certificados. Ou seja, 

por aqui, a legislação ainda não existe. A paulista 

Protege, uma das empresas mais antigas a forne-

cê-los ao mercado nacional, por exemplo, adota 

os critérios de desempenho e demais especifica-

ções internacionais para fazê-lo.

Como resultado disso, muito pouca gente os 

conhece. Atualmente, a maioria das cozinhas de 

restaurantes e padarias, lojas de conveniências e 

cafeterias dispõem somente de extintores Classes 

A, indicados para incêndios em madeira, papel, 

tecido, materiais sólidos em geral; Classe B, para 

líquidos inflamáveis; e Classe C, para equipamen-

tos elétricos energizados. 

“Esses modelos não são eficazes para apa-

gar um fogo oriundo de gordura, banhas e óleos 

quentes como o extintor Classe K, que forma uma 

camada protetora na superfície, com o objetivo 

de extinguir o fogo por meio de interrupção da 

combustão”, explica Felipe Moreno, gerente de 

Algumas dicas de como afastar esse perigo da sua pa-

daria.

•	 O gás é um dos grandes vilões na cozinha. Verifi-

que se estão bem ajustados o regulador de pres-

são, a mangueira e a abraçadeira (peça que veda a 

mangueira e válvula de gás, para não haja escape). 

A troca do equipamento deve ser realizada a cada 

cinco anos.

•	  Em caso de vazamento de gás, não acenda ou 

apague a luz e nem risque fósforo. Qualquer faísca 

pode provocar incêndio.

•	 Para verificar se há vazamento no cilindro, passe 

uma esponja com detergente nas conexões, na 

mangueira e no regulador. Se aparecer bolhas pode 

haver vazamento.

•	 Manuseie botijões de gás com cuidado. Os botijões 

devem ser armazenados em locais bem limpos, 

ventilados, livres de óleo e graxa, protegidos contra 

chuva, sol e outras fontes de calor.

•	 As roupas, utilizadas pelos profissionais da cozi-

nha, devem ser justas e mangas apertadas.

•	 Não coloque materiais que pegam fogo facilmente 

perto do fogão, como: papel toalha, alumínio e lí-

quidos inflamáveis.

•	 Para evitar aquecimentos e situações de curto-cir-

cuito, é importante utilizar sempre tomadas com 

ligação terra.

•	 Verifique as instalações elétricas para que não haja 

curto-circuito. Não ligue vários equipamentos em 

uma única tomada. Isso pode causar sobrecarga 

no condutor elétrico e risco de curto-circuito. Fi-

que atento aos fios não encapados. 

•	 Esteja sempre atento às panelas. Verifique se os 

cabos não estão para fora, para evitar quedas ou 

queimaduras graves.

•	 Não deixe óleo aquecer por muito tempo. Ele pode 

pegar fogo.

•	 Caso a panela pegue fogo, não jogue água. Este 

procedimento pode provocar um choque térmico 

e gerar uma explosão.

•	 Não fume e não permita, em hipótese alguma, que 

alguém o faça dentro da cozinha.

•	 Tenha sempre em mãos o número do Corpo de 

Bombeiros: 193

cOMO evItAR INcêNdIOs NA cOzINhA

segurança
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Vendas da Kidde no Brasil, empresa que acaba de 

colocar no mercado brasileiro um extintor criado 

especificamente para combater chamas produzi-

das por óleos e gorduras de cozinha. (NE: Veja na 

seção “NOVIDADES” desta edição da Revista IP&C).

cOMO FuNcIONA

Todo meio de cozinhar – seja ele animal ou ve-

getal, líquido ou sólido – contém gorduras sa-

turadas, ou “free fat acids”. Quando essa gordura 

saturada a altas temperaturas entra em contato 

com um agente extintor de base alcalina, como 

o existente nos extintores da Classe K, isso pro-

voca uma reação, chamada de saponificação. E 

essa reação forma uma espuma “ensaboada”, que 

abafa o fogo e contém os vapores inflamáveis e o 

combustível quente. Outra fornecedora de extin-

tores do tipo K no Brasil, a Bucka, desenvolveu o 

agente úmido, ou “wetting agent”, que, ao ser apli-

cado com uma névoa fina, apresenta a vantagem 

de poder resfriar o meio de cozimento e, assim, 

abaixar a temperatura, tornando-se a extinção 

das chamas ainda mais eficiente.

Por tudo isso, vale muito a pena você estudar 

seriamente a possibilidade de introdução dos 

extintores Classe K na cozinha de sua padaria. 

“Adquiri-los é uma mudança simples, que pode 

salvar vidas e proteger o patrimônio do panifica-

dor. Eles são muito fáceis de usar, inclusive, em 

cozinhas menores. E o mais importante é que eles 

foram produzidos especificamente para atender a 

todos os tipos de incêndio gerados em cozinhas”, 

ressalta Roberta Godoy, gerente de Marketing da 

Kidde Brasil.

segurança
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racionalização

N

Controlar o uso e eliminar desperdícios de água e de energia 
elétrica na padaria exige uma verdadeira mudança de hábitos, 
tanto do dono, quanto dos funcionários.

No Brasil, o empresário enfrenta cotidianamente mui-

tos desafios: alta carga tributária, falta de infraestrutu-

ra, emperramento da máquina burocrática. Agora, com 

o período de estiagem que assola o Sudeste, a falta de 

chuvas compromete não somente a geração de energia, 

mas principalmente, o abastecimento de água. Com uma 

dupla crise desse tamanho, a tendência é culpar as varia-

ções climáticas ‘imprevisíveis’, como dizem os políticos, 

mas não é só isso. Não é preciso ser especialista para sa-

ber que a natureza é cíclica. Prevenção e planejamento de 

longo prazo ajudariam bastante neste momento.

“Há pelo menos dez anos, analistas já sabiam que as 

mudanças climáticas gerariam períodos de crise de abas-

tecimento no Brasil. Mesmo assim, obras para a geração e 

distribuição de energia estão atrasadas ou paralisadas, re-

servatórios de água estão em baixa ou com mais de 30% de 

desperdício nas tubulações. Tudo por falta de investimen-

tos adequados ou direcionamento incorreto de nossos go-

vernantes”, critica Ricardo Martins, diretor do Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP – Distrital Leste).

Em outras palavras, chegamos ao limite e não há esca-

patória: será necessário mudarmos nossos hábitos, mes-

mo sabendo que o uso doméstico e comercial da água não 

é o maior vilão do desperdício e do mau planejamento. “É 

verdade que o problema só será amenizado com ações 

firmes e transparentes do governo e das grandes corpora-

ções – porém, essa constatação não altera o fato de que 

nós, brasileiros, somos um dos povos que mais gastam 

água no mundo”, pontua, a seu turno, Ricardo Granja, di-

retor geral da GTRES Metais Sanitários.

dIcAs de utIlIzAçãO RAcIONAl

E a tal mudança de hábitos, objetivamente no ambien-

te de uma padaria, passa por uma série de procedimen-

Mudar velhos hábitos nem sempre é fácil. Porém, é sempre possível.

S
tockFree

nÃo BAstA 
       fechar a torneira



27Abr/Mai 2015    IP&C 799

tos – muitos deles de natureza simples –, que podem ser 

adotados no dia a dia do estabelecimento. Porém, mais 

importante do que o dono da panificadora estar ciente 

e cobrar o cumprimento deles por seus funcionários, ele 

deve conscientizar e envolver sua equipe de colaborado-

res na causa do controle dos desperdícios, mostrando a 

eles que essas boas práticas de racionalização e controle 

de desperdícios são boas para todo mundo: para a pada-

ria, para suas casas e para o Brasil.

Confira, a seguir, algumas dicas de economia e racio-

nalização de uso de energia e água especificamente apli-

cáveis às padarias preparadas pela Light, uma das princi-

pais fornecedoras de energia do País.

IluMINAçãO

•	 Aproveite o máximo da iluminação natural do am-

biente, evitando o uso de lâmpadas.

•	 Não utilize luminárias com lâmpadas embutidas, a fal-

ta de ventilação faz aumentar o consumo de energia.

•	 Instale luminárias com refletores espelhados assim 

você diminui a potência das lâmpadas sem perder a 

qualidade de iluminação.

•	 Use sempre lâmpadas Fluorescentes Compactas.

•	 Substitua os reatores eletromagnéticos por reatores 

eletrônicos nas Fluorescentes Tubulares.

•	 Instale grupos de luminárias em circuitos diferentes, 

permitindo o acionamento alternado de lâmpadas de 

acordo com a necessidade.

FORNOs de cOzIMeNtO

•	 Use fornos menores (multi-câmaras ou rotativos) com 

circulação de ar, adequada as suas necessidades.

•	 Adquira fornos com estrutura leve e com bom isolamen-

to térmico e de preferência utilize os modelos “Turbo”.

•	 Aproveite ao máximo as câmaras de aquecimento uti-

lizando bem a capacidade do forno.

•	 Mantenha o forno operando a 210°C para massa de sal 

e a 170°C para massa amarela e biscoitos.

•	 Utilize bandejas de carregamento de chapa fina / mate-

rial leve, de modo a reduzir o calor roubado no processo.

racionalização
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tABelA de teMPeRAtuRA de AlIMeNtOs

Alimentos Temperatura (ºC)

Frutas e Verduras 8 a 10 ºC

Queijos 6 a 8 ºC

Bebidas 4 a 6 ºC

Carne e Leite 2 a 4 ºC

Sorvete -8 a -12 ºC

Congelados -12 a -18 ºC

tABelA de cONsuMO de eNeRGIA elétRIcA eM equIPAMeNtO de ReFRIGeRAçãO

Capacidade do  
equipamento (litros)

Potência do  
Compressor (hp-kW)

Consumo Estimado

refrigeração  
(kWh/mês)

Congelamento  
(kWh/mês)

200 1/6 – 0,124 50 65

300 1/4 – 0,187 75 100

400 1/3 – 0,248 100 130

600 1/2 – 0,373 150 200

1.000 1 – 0,746 300 400

2.000 2 – 1,492 600 800

•	 Mantenha sempre as portas dos fornos fechados, em 

boas condições de vedação.

•	 Se a temperatura da parede externa do seu forno esti-

ver elevada, há necessidade de melhoria do isolamen-

to térmico

•	 Instale fornos sempre em circuitos independentes, com 

condutores, chaves e dispositivos de proteção adequados.

AssAdeIRAs de FRANGO, FRItAdeIRAs e PequeNOs 

FORNOs

•	 Não deixe formar uma camada de impurezas (gordura 

por exemplo) que funciona como isolamento térmico, 

dificultando a troca de calor com o produto.

•	 Utilize circuitos individuais para alimentação destes 

equipamentos.

•	 Sistema de suprimento de água

•	 Inspecione periodicamente o sistema de suprimento 

de água, de modo a identificar e reparar vazamentos.

•	 Utilize a quantidade de água necessária. O desperdí-

cio acarreta maior consumo de energia elétrica para o 

conjunto motor bomba.

•	 Um gotejamento pode representar aproximadamente 

1.500 litros de água/mês ou um furo de 1 mm chega a 

uma perda de 62.000 litros/mês (desperdício de apro-

ximadamente 1.968 kWh/ano).

ReFRIGeRAçãO

•	 Mantenha sempre a temperatura do gabinete de refri-

geração compatível com as necessidades dos alimen-

tos a serem conservados (ver tabelas abaixo).

•	 Reduza aberturas frequentes da porta, retirando de 

uma só vez todos os produtos que vai utilizar.

•	 Verifique sempre o estado das borrachas de vedação 

para não ocorrer escapamento de frio.

•	 Não guarde alimentos quentes, nem líquidos em reci-

pientes sem tampa.

•	 Não forre as prateleiras e procure arrumar os produ-

tos de modo a facilitar sua retirada, deixando espaços 

para circulação do ar frio.

•	 Não instale freezers/geladeiras em locais perto de fon-

tes quentes de luz solar.

•	 Instale compressores em lugares limpos e de fácil 

acesso. Facilite a circulação de ar, deixando algum es-

paço entre estes e paredes e/ou outros objetos.

•	 Limpe periodicamente o condensador.

•	 Degele periodicamente os equipamentos, placas de 

gelo atuam como isolante térmico.

•	 Um freezer ou uma geladeira maior é melhor do que 

dois aparelhos menores.

•	 Não utilize gôndolas e prateleiras frigoríficas abertas.

racionalização

OBS.: Valores estimados, sendo que, na prática, podem ocorrer variações conforme a qualidade do compressor, do isolamento térmico 
e do projeto geral do equipamento. Fonte: Light
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gestão

N

Não é novidade que o consumidor mudou e que essa mudança 
impacta diretamente o seu relacionamento com as marcas. 
Portanto, acompanhar esse movimento é fundamental.

o fenômeno do cliente
MultiplAtAforMA

Não é novidade que o consumidor mudou e 

que essa mudança impacta diretamente o 

seu relacionamento com as marcas. Portanto, 

acompanhar esse movimento é fundamental. 

A internet e a mobilidade ditam o ritmo dessa 

transformação e esse cliente – hoje multipla-

taforma – quer interagir com as marcas, con-

sumir conteúdo e realizar suas compras inde-

pendentemente do dispositivo escolhido. 

Diante do cenário dinâmico e cada dia mais 

complexo dos canais de atendimento entre 

empresa e cliente, a Atento, uma das empre-

sas líderes globais na prestação de serviços de 

Customer Relations Management (CRM) e de 

Business Process Outsourcing (BPO), realizou 

a pesquisa “Tendências comportamentais do 

consumidor omni-channel. Estamos prepara-

dos para atendê-los?”. O levantamento, com 

abrangência nacional e estratégia omni-chan-

nel para sua realização – telefone, e-mail, mí-

dias sociais e Whatsapp – , foi realizado pelo 

Centro de Estudos e Tendências Atento, que 

Os consumidores omni-channel estão, a cada dia, exigindo políticas e estruturas de atendimento 
unificadas e integradas, independentemente da demanda a ser realizada.

S
tockFree



31Abr/Mai 2015    IP&C 799

o fenômeno do cliente
MultiplAtAforMA

entrevistou mais de 400 pessoas em todas as re-

giões do País.

escOlhA de cANAIs

Uma das preocupações do estudo foi traçar o 

perfil do consumidor. Entre o público pesquisado, 

53% têm entre 18 e 34 anos, 51% é pertencente à 

classe C, 39% tem nível superior completo e 57% 

são mulheres. A região Sudeste encabeça a pes-

quisa com 69% de representatividade. A questão 

da escolaridade também é importante e, quando 

comparada à mesma pesquisa de 2008, nota-se 

um aumento expressivo da acessibilidade entre 

pessoas com ensino fundamental. Na primeira 

pesquisa, apenas 36% dos entrevistados tinham 

acesso à internet. Já no estudo de 2014, todos com 

essa escolaridade, acessam a internet.

Quanto ao meio de utilização, 35% dos entre-

vistados escolheu o celular, passando à frente de 

mídias, como computador (de casa e do trabalho) 

e tablet. Recente pesquisa do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que em 

2013 já eram 143 milhões de celulares registrados 

no Brasil, ou seja, a mobilidade já é uma realidade 

e as empresas precisam lidar com ela. Tanto que 

smarthphones e redes sociais deixaram de ser con-

sideradas mídias de suporte e passaram a ser im-

portantes interfaces entre empresa e cliente. No 

Facebook, por exemplo, 62% do que é arrecadado 

com publicidade é investimento em plataformas 

móveis (dados do segundo trimestre de 2014).

Outro ponto relevante e surpreendente é a es-

colha dos canais. O telefone permanece como o 

queridinho dos brasileiros. No levantamento da 

Atento, aproximadamente 32% dos pesquisados 

ainda preferem o telefone a outros canais. Em 

seguida, estão o e-mail (19%) e as redes sociais 

(9,6%). No entanto, ao avaliar a efetividade de cada 

canal, o telefone e as redes sociais foram eleitos 

os melhores na hora de resolver suas solicitações, 

deixando o e-mail em terceiro lugar. Entre os en-

trevistados, 22% afirmam que escolhem o canal, 

de acordo com a empresa. O que demonstra a ne-

cessidade do investimento nos canais tradicionais, 

sem esquecer das mídias sociais que tornam o al-

cance e a disseminação de campanhas e informa-

ções expansíveis e compartilháveis.

Quando questionados sobre o futuro do aten-

dimento ao cliente, na opinião de 46% dos entre-

vistados de todas as faixas etárias, inclusive a 

Melhor Idade (acima de 45 anos), as mídias so-

ciais serão o canal de atendimento mais utilizado 

no futuro. Já para 33% das pessoas da classe A, 

o chat foi o eleito como principal, sendo assim, 

uma boa oportunidade para as companhias in-

vestirem em serviços diferenciados para este pú-

blico neste canal.

NOvO ceNáRIO

Os brasileiros se tornaram um dos maiores con-

sumidores de aplicativos no mundo. O mercado 

movimenta US$ 25 bilhões e tem a expectativa de 

chegar a US$ 70 bilhões em 2017, segundo o Minis-

tério da Ciência e Tecnologia (MCT). E esse novo 

gestão
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hábito vem impactando diretamente o modo 

com que as pessoas passaram a se relacionar 

com as empresas. Atualmente, inúmeras mar-

cas estão oferecendo diversos aplicativos mó-

veis de atendimento ao cliente, numa demons-

tração clara de que estas estão procurando se 

adequar cada vez mais ao comportamento dos 

consumidores, incorporando novas formas de 

contato com eles.

“Disponibilizar o canal de atendimento 

nos aplicativos móveis, não só desafoga os 

chamados telefônicos, mas também possibi-

lita que o consumidor acesse a empresa de 

diferentes formas e de acordo com a sua ne-

cessidade. Um dado relevante é que em pes-

quisas que realizamos medindo a satisfação 

do consumidor, os canais virtuais levam uma 

boa vantagem quando comparado ao atendi-

mento telefônico. A nota dada para o contato 

via chat é 33% mais alta em relação ao tele-

fone, por exemplo”, revela Marcelo Pugliesi, 

CEO da Direct Talk, empresa de soluções para 

atendimento ao consumidor no País.

Ações dIRecIONAdAs

Portanto, acompanhar esse movimento é fun-

damental. A Internet e a mobilidade ditam o 

ritmo dessa transformação e esse cliente – hoje 

multiplataforma – quer interagir com as mar-

cas, consumir conteúdo e realizar suas com-

pras independentemente do dispositivo esco-

lhido. A experiência de compra tem cada vez 

mais peso na fidelização desse cliente, ele tem 

o poder de escolha – literalmente nas mãos – 

que o transforma em um alvo fácil de ser al-

cançado, porém difícil de ser conquistado.

“Não faltam tecnologias para que o vare-

jo alcance esse consumidor, porém, o desafio 

que se apresenta hoje está muito mais rela-

cionado à gestão. O recente estudo “Os Pode-

rosos do Varejo Global 2014”, realizado pela 

consultoria Deloitte, apontou que 50% dos 

consumidores estão dispostos a, por exemplo, 

divulgar sua localização – possibilitando as-

sim uma gama de ações direcionadas”, pon-

tua Bruno Primati, que é vice-presidente exe-

cutivo da Bematech.

“Com a acessibilidade e a mobilidade cada 

vez mais presentes em todas as classes so-

ciais, as empresas devem permanecer aten-

tas à multicanalidade e encará-la como uma 

obrigação e não mais como uma opção. Para 

isso, é necessário que a companhia tenha uma 

estratégia sólida de atuação omni-channel, ou 

seja, um posicionamento coerente e que es-

teja presente em todos os canais”, afirma, por 

sua vez, Regis Noronha, diretor executivo de 

Estratégia e Marketing da Atento.

E não é só a multicanalidade que o con-

sumidor procura, ele também quer ser bem 

atendido, independente do canal que ele esco-

lha. A pesquisa demonstrou também que 80% 

voltam a utilizar o mesmo canal quando são 

bem atendidos no primeiro contato. “Os con-

sumidores omni-channel estão exigindo políti-

cas e estruturas de atendimento unificadas e 

integradas, independentemente da demanda 

a ser realizada. Sejam quais forem as solici-

tações e os canais escolhidos, esse novo con-

sumidor precisa de uma experiência positiva, 

assertiva e resolutiva”, conclui Regis.

Para Bruno, da Bematech, quando um 

varejo gerencia as informações dos clientes 

e cria ações que englobam seus diferentes 

canais, torna-se mais fácil explorar a experi-

ência de compra do consumidor, impactando 

positivamente o seu relacionamento. A mu-

dança na forma de se relacionar com o con-

sumidor seguirá se reinventando a cada dia, 

as soluções para potencializar esse relacio-

namento continuarão sendo desenvolvidas 

e os clientes serão cada vez mais exigentes. 

“Repense seu posicionamento, tenha uma 

gestão unificada de suas plataformas, colo-

que o cliente no centro de suas estratégias, 

ofereça a ele a melhor experiência possível 

e consequentemente, faça bons negócios”, 

aconselha o executivo.
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varejo

H

Clientes frustrados em programas de fidelização falam 
mal da marca e passam a desacreditar nela.

os perigos de
frustrAr o cliEntE

Há um consenso mundial entre os pesqui-

sadores e estudiosos sobre a insatisfação do 

cliente e sua frustração. Estudos mostram que 

um cliente insatisfeito comunica a sua insa-

tisfação, em média, para dez pessoas, tornan-

do-se um detrator da marca. Esse estudo nem 

Lei da atração: um programa de fidelidade 
ou relacionamento mal implantado é pior 

do que a ausência dele.

S
to

ck
Fr

ee
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conta o fato de que, hoje, existem ferramentas 

que possibilitam reclamações em redes virtuais e 

sites especializados em reclamações.

 “Segundo um Estudo sobre insatisfação do 

cliente de varejo, produzido pelo Projeto de Vare-

jo Jay H. Barker, da Wharton, quando 100 pessoas 

passam por uma experiência desagradável, o va-

rejista em questão pode perder de 32 a 36 possí-

veis clientes. E experiência desagradável não está 

relacionada apenas à aquisição de algo, mas tam-

bém ao programa de fidelização”, explica Marcelo 

Gonçalves, diretor da Marka Fidelização e Rela-

cionamento, empresa especializada em implan-

tar programas de fidelização e relacionamento. 

Em outras palavras, um programa de fidelidade 

ou relacionamento mal implantado é pior do que 

a ausência dele. 

Confira algumas dicas da Marka Fidelização e 

Relacionamento para fugir dessa armadilha:

•	 É preciso investir em tecnologia específica, 

comunicação e experiência de uma consul-

toria especializada para implantar e gerir um 

programa eficiente. Por experiência, progra-

mas criados de maneira caseira, dentro da 

empresa, costumam trazer mais problemas 

do que fidelização;

•	 Não existe implantação de um programa de 

fidelidade sem um estudo específico da em-

presa e de seus consumidores. Associado ao 

estudo de viabilidade, deve existir um pla-

nejamento para a implantação, no qual são 

instituídos materiais promocionais, regula-

mento do programa, integração de sistemas, 

treinamentos de equipes e gestão profissio-

nal do programa;

•	 Não adianta ter um programa de fidelização 

e relacionamento se sua loja não conta com 

bom atendimento, limpeza e organização, 

qualidade dos produtos e outros atrativos 

para o cliente.

varejo



36 IP&C 799    Abr/Mai 2015

operacional

V

Para os especialistas, a chegada da NFC-e é mais um sinal que 
estamos trilhando um caminho sem mais volta, no sentido de 
alcançar a maturidade tecnológica que impulsiona o espírito 
empreendedor no Brasil.

sinAl de maturidade

Você já deve ter ouvido falar de Nota Fiscal 

ao Consumidor Eletrônica (NFC-e), o arquivo 

eletrônico que deverá ser transferido para a 

Secretaria da Fazenda e substituirá o cupom 

fiscal em papel, que deixará de ter valor le-

gal. As novas notas eletrônicas virão com um 

QR-CODE, que pode ser lido do celular com 

todas as informações da nota. Aos poucos, 

ela está sendo implementada pelo governo: 

“Desde janeiro deste ano, já vem sendo prati-

cada no Rio de Janeiro, com prazo de até de-

zembro de 2017 ser obrigatória para todos os 

segmentos que comercializam qualquer tipo 

de produto. Em São Paulo, está em discus-

são a utilização de um padrão baseado em 

software, muito mais vantajoso para o em-

presário na ponta, que diminuirá custos com 

a impressora fiscal e manutenção”, informa 

Marco Zanini, especialista com mais de 20 

anos no mercado de Tecnologia da Informa-

A nova NFC-e vem com QR-CODE, que permite que todas as informações da nota 
sejam lidas pelo celular.

S
efaz



37Abr/Mai 2015    IP&C 799



38 IP&C 799    Abr/Mai 2015

ção e diretor-geral da NFe do Brasil.

Para estar em dia com o fisco dentro da nova 

obrigatoriedade eminente, o empreendedor pre-

cisará de aparatos tecnológicos como computa-

dor, internet etc. “Quando pensamos nas gran-

des e médias empresas, isso pode soar até banal. 

Mas vamos imaginar estabelecimentos menores, 

que ainda utilizam caixa registradora e não emi-

tem cupom fiscal.

“Esses empreendedores precisarão se inserir, 

muito em breve, no contexto da tecnologia para 

continuarem operando”, alerta Marco. Segundo 

ele, a obrigatoriedade impulsiona o crescimento, 

e já existem projetos pensados para o modelo da 

nuvem para os próximos anos, que vai facilitar 

ainda mais o uso da tecnologia pelos novos usuá-

rios. “Todos estamos alinhados e seguindo juntos 

em direção a um caminho que não tem mais vol-

ta: o de alcançar a maturidade tecnológica neces-

sária para uma realidade que impulsiona o espí-

rito empreendedor no Brasil, que anda mais forte 

do que nunca”, faz questão de frisar o diretor da 

NFe do Brasil.

MúltIPlAs vANtAGeNs

A NFC-e vem para mudar o comportamento, in-

vestimento e as preocupações dos empresários 

que atuam no varejo e venda direta ao consumi-

dor. Existe uma grande vantagem na utilização 

desse novo documento. A legislação instituiu a 

NFC-e pelo Ajuste SINIEF nº 01/2013, que alterou 

o Ajuste SINIEF nº 07/2005 (Nota Fiscal Eletrô-

nica – NF-e). Os empresários com venda direta 

ao consumidor efetivam fiscalmente suas ope-

rações atuais por meio do Emissor de Cupom 

Fiscal (ECF) e Nota Fiscal modelo 2. A maioria 

da operação que sofrerá o impacto nos próximos 

meses, em São Paulo, está ligada a esse tipo do-

cumento. O prazo para as alterações se inicia em 

1º de julho de 2015.

“Os documentos acima mencionados, não po-

derão mais ser utilizados, sendo substituídos pela 

NFC-e e pelo CF-e SAT (Cupom Fiscal eletrônico). 

O CF-e SAT exigem impressora fiscal especial e 

homologação técnica junto ao Fisco Estadual. 

Esse procedimento e equipamento específicos são 

um grande obstáculo ao crescimento de novos 

pontos no estabelecimento. Os custos são maio-

res e a questão técnica é mais complexa que a 

implantação da NFC-e”, pontua Adão Lopes, mes-

tre em tecnologia e negócios eletrônicos e CEO da 

Varitus Brasil. “Todas as empresas com venda ao 

consumidor terão uma grande vantagem em dei-

xar o modelo anterior e passar utilizar a NFC-e”, 

complementa o executivo.

Segundo ele, a primeira delas é justamente a 

diminuição dos custos, porque a Nota Fiscal ao 

Consumidor Eletrônica dispensa a compra e ma-

nutenção de impressora fiscal: a impressão pode 

ser em qualquer modelo de impressora que con-

siga imprimir o QR-CODE (Código de Barras) e 

tenha no mínimo 58mm de área. Além disso, a 

operação dispensa homologação de software pelo 

fisco, o documento não precisa ser impresso no 

momento da venda. “Complementarmente, dimi-

nui-se o gasto com papel e acessórios e gera-se 

economia de energia elétrica com menos equipa-

mentos e, ainda, com processo de lacres periódi-

cos”, acentua.

A melhora da operação também é um benefí-

cio evidente listado por Adão, da Varitus, porque 

a NFC-e assegura maior espaço para operador e 

usuário do sistema de emissão do documento, e 

simplifica as obrigações, uma vez que dispensa a 

impressão e arquivo papel da Redução Z e Leitura 

X do ECF, além de Mapa Resumo, Lacres e Reva-

lidação, entre outros quesitos. Isso, sem falar que 

dispensa também a figura do interventor técnico, 

a transmissão em tempo real e outros processos 

posteriores, sendo que o documento pode ser en-

viado por e-mail e outros meios eletrônicos.

“Complementarmente, outras vantagens ain-

da são o apelo ecológico – uma vez que o consu-

midor não precisa sair com papel do estabeleci-

mento –, o uso de novas tecnologias de mobilida-

de, e, ainda, a flexibilidade de expansão de novos 

pontos que proporcionará rapidamente dentro do 

estabelecimento”, finaliza Adão Lopes.

operacional
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Transforme sua padaria numa “filial” de Festa Junina, e ofereça a seus clientes estas 
delícias, cujas receitas foram preparadas exclusivamente para você pela Escola IDPC.

Hoje tem festa no “Arraiá”

(*)% 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 40g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 147kcal = 617kJ 7%
Carboidratos 12.9g 4%
Proteínas 4.2g 6%
Gorduras Totais 8.7g 16%
Gorduras saturadas 2.3g 10%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar Menor 
ou igual a 0.5g 0%

Sódio 174mg 7%

Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita
2. Levar ao fogo o óleo, o leite e o sal e deixar ferver. 
3. Após fervura, juntar a mistura ao polvilho azedo para escaldar. 
Deixar esfriar. 
4. Junte os ovos um a um e, por último, o queijo e a calabresa. Misturar 
bem a massa. 
5. Modelar os pães em bolinhas com 40g cada e assar em forno lastro a 
180ºC por aproximadamente 20 minutos, ou no turbo por 25 minutos. 

gourmet / IdpC

reNdImeNto: 35 uNIDADES 
COM 40G CADA. 

PãO de queIjO 
cOM cAlABResA

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

Polvilho Azedo 100 500
Queijo Meia Cura 46 230
Ovos 40 200
Leite 40 200
Óleo 37 185
Calabresa Triturada 20 100

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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Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater no liquidificador os ovos e o leite.
3. Levar a mistura a uma panela, acrescentar o açúcar e o vinagre e mexer 
até dissolver. Deixar em fogo baixo, sem mexer até formar os grumos com 
coloração dourada, por cerca de 2 horas.
4. Para a calda, juntar em uma panela a água, o açúcar, o cravo e a canela. 
Deixar ferver por aproximadamente 10 minutos. 
5. Juntar na ambrosia e misturar bem. Sirva a seguir. 

(*)% 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 20g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 40kcal = 168kJ 2%
Carboidratos 9g 3%
Proteínas 0.8g 1%
Gorduras Totais 0.7g 1%
Gorduras saturadas 0.4g 2%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar Menor ou 
igual a 0,5g 0%

Sódio 13.6mg 1%

reNdImeNto: 16 RECIPIENTES 
COM 110G CADA.

AMBROsIA

Leite 100 1.000
Açúcar 50 500
Ovos 30 300
Vinagre Branco 5 50

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

calda 

Água 100 400
Açúcar 62,5 250
Cravos 2,5 10
Canela em Pau 2,5 10

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

gourmet

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. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes em uma panela e 
deixar ferver. 
3. Quando a calda estiver borbulhando, jogar em 
um copo de água uma porção da calda e esperar 
craquelar, o que indica que a calda está no ponto.
4. Espetar o palito de madeira nas maçãs 
higienizadas e passar uma a uma na calda. 
5. Forrar uma assadeira com papel manteiga para 
colocar as maçãs e deixar esfriar. 

(*)% 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 20g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 60kcal = 252kJ 3%
Carboidratos 16,3g 5%
Proteínas 0g 0%
Gorduras Totais 0g 0%
Gorduras Saturadas 0g 0%

Gorduras Trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra alimentar 0.5g 0%
Sódio 6.6mg 0%

reNdImeNto: 8 uNIDADES.

dIca: SE PREFERIR, BANhAR 
COM ChOCOLATE AO LEITE. 

MAçã dO AMOR 

Maçã Red 100 1.400
Açúcar 70 1000
Vinagre Branco 7 100
Água 7 100
Corante alimentício 
vermelho 0,7 10

Palitos de madeira para 
picolé - -

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

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

Leite Condensado 100% 400g
Paçoca Triturada - q.b.

cobertura

gourmet

Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em um bowl, misturar todos os ingredientes secos da receita. 
3. Misturar os ingredientes líquidos e mexer bem com fuet, até obter uma 
massa homogênea. 
4. Despejar a massa em forma untada ou forrada com papel manteiga.
5. Assar a 180ºC por aproximadamente 35 minutos.
6. Esperar esfriar e rechear com o doce de leite. Cobrir com o leite 
condensado e a paçoca triturada.

(*)% 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 261kcal = 1.096kJ 13%
Carboidratos 38.2g 13%
Proteínas 5.6g 7%
Gorduras Totais 9.7g 18%
Gorduras saturadas 2.5g 11%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar 0.5g 2%
Sódio 165mg 7%

reNdImeNto: 1 BOLO COM 
2,5kG APROxIMADAMENTE.

BOlO PAçOcA

PROduçãO dAs ReceItAs dO IdPc – Equipe Técnica do IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; Robson Sene e Carlos Silva – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

Farinha de Trigo 100 800
Ovos 62 500
Leite 62 500
Açúcar 50 400
Paçoca 50 400
Óleo 30 250
Fermento Químico 4 30

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

recheIo

Doce de Leite 100% 500
Porcent. (%)Ingredientes Quant. (g/ml)
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A

Dietas da moda surgem com a premissa de promoverem a perda do 
peso e de melhorarem a saúde. Contudo, elas estão pautadas em 
constatações empíricas ou em estudos recentes, por muitas vezes 
incompletos ou inconclusivos.

A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nu-

trição levando em consideração dados da lite-

ratura científica pertinente e o documento a 

seguir, posiciona-se no sentido de que:

•	 a dieta sem glúten deve ser instituída na 

vigência de doença celíaca, alergia ao trigo 

e de sensibilidade não celíaca ao glúten, 

desde que devidamente diagnosticadas;

•	 a dieta sem glúten, por si, não pode ser 

considerada benéfica para indivíduos 

aparentemente saudáveis e que a falta 

de planejamento na sua instituição pode, 

ainda, potencialmente afetar a saúde do 

trato digestório.

dieta livre de glúten. 
BoM pArA todos?

Por Lucas Carminatti Pantaleão*

nutrição

Não há dúvidas que, em boa parte dos 

países ocidentais, a Nutrição possa ser con-

siderada uma das ciências mais atraentes 

ao público leigo. É provável que as maiores 

incidências de obesidade, o estabelecimento 

de doenças crônicas não transmissíveis e a 

crescente preocupação com padrões estéticos 

rígidos sejam os principais responsáveis por 

esse novo boom e levem pessoas antes desin-

teressadas por assuntos relacionados à sua 

alimentação a se tornarem “especialistas” em 

estratégias que contribuam para a melhora 

da saúde e da aparência. 

Reconhece-se como muito salutar a bus-

ca por mais informações nessa área, uma 

vez que a promoção da saúde e a educação 

nutricional dependem da conscientização 

popular para serem eficazes. No entanto, por 

meio da veiculação pela mídia não especia-
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lizada, observa-se a propagação do que hoje 

se conhece por “dietas da moda”, as quais 

surgem com a premissa de promoverem a 

perda do peso e de melhorarem a saúde de 

forma generalista, sendo, todavia, pautadas 

em constatações empíricas ou em estudos 

recentes que por muitas vezes se mostram 

incompletos ou inconclusivos.

Nessa “onda” de dietas restritivas ou mo-

nótonas, observa-se a popularização de um 

padrão alimentar anteriormente adotado 

apenas por indivíduos portadores de doença 

celíaca (DC) ou de alergia ao trigo, caracte-

rizado pela exclusão de alimentos contendo 

glúten da dieta (gluten free diet). 

Pacientes celíacos apresentam uma al-

teração genética que resulta na inflamação 

intestinal quando do contato com peptídeos 

oriundos da digestão do glúten presente no 

trigo e em outros vegetais do mesmo gênero, 

como a cevada e o centeio. De forma simpli-

ficada, a gliadina resultante do metabolismo 

do glúten na luz intestinal é transportada até 

a lâmina própria do intestino delgado onde, 

após metabolização, poderá induzir resposta 

imunológica adaptativa e inata e posterior 

produção de moléculas que promoverão o 

estabelecimento da inflamação, responsável 

pela atrofia dos vilos e hiperplasia nas crip-

tas intestinais. A alteração morfológica da 

borda em escova leva à redução na capacida-

de absortiva e é comumente observada em 

doentes celíacos.

síNdROMe dO INtestINO IRRItável

Além da DC, diversas evidências recentes su-

marizadas em um artigo de revisão publicado 

este ano na revista Clinical Nutrition compro-

vam a existência de uma alteração cunhada 

por especialistas na área como “sensibilidade 

não-celíaca ao glúten” (non-celiac gluten sen-

sitivity-NCGS). Diferentemente do que ocorre 

na doença celíaca, na NCGS o trato gastroin-

testinal e a permeabilidade da barreira intes-

tinal são preservadas, e as alterações histoló-

gicas dos vilos e das criptas não são intensas, 

havendo, todavia, o estabelecimento de inú-

meros distúrbios para o paciente que mantém 

uma alimentação convencional, rica em glú-

ten. Ainda, observa-se infiltração de linfócitos 

mais branda e inflamação de menor grau no 

trato intestinal quando comparadas com o 

observado em indivíduos com DC.

A prevalência de NCGS é maior do que a 

de DC e a de alergia ao trigo, sendo frequente-

mente observada em pacientes com síndrome 

do intestino irritável e entre indivíduos aco-

metidos por alterações alergênicas diversas. 

Para o diagnóstico clínico, sintomas comuns 

à essa alteração – tais como cansaço, dores de 

cabeça, desconforto gastrointestinal, flatos e 

diarreia – devem ser abolidos quando o pa-

ciente suspende a ingestão de alimentos con-

tendo glúten. Todavia, não há nenhum exame 

bioquímico eficaz para o diagnóstico preciso 

da condição.

Independentemente da condição clínica 

apresentada, a terapia básica para indivíduos 

intolerantes ao glúten conta com a exclusão 

de alimentos que contenham cevada, centeio 

e farinha de trigo. Curiosamente, desde o ano 

de 2004, o mercado de produtos livres de glú-

ten vem crescendo aproximadamente 30% ao 

ano, o que não se deve ao aumento da inci-

dência de casos de intolerância ao glúten ou 

ao maior rigor no tratamento dos pacientes, 

mas sim ao aumento da demanda gerada pela 

adesão à dieta gluten free (GF) entre indiví-

duos não-celíacos e não diagnosticados com 

NCGS. Segundo os próprios consumidores, a 

principal razão para a escolha de produtos GF 

é a crença de que estes seriam mais saudáveis 

que os comuns, auxiliando na perda de peso e 

na melhora de outras condições fisiopatológi-

cas e de desconfortos gastrointestinais.

PeRdA excessIvA de PesO

Apesar da sensível melhora na saúde de in-

nutrição 



45Abr/Mai 2015    IP&C 799

divíduos com alterações relacionadas ao glúten, 

constata-se que não existem evidências suficien-

tes para apoiar as crenças entre indivíduos que 

não são sensíveis a esse peptídeo. Com relação 

à perda de peso excessivo, por exemplo, é difícil 

afirmar se até mesmo pacientes celíacos são be-

neficiados, uma vez que estudos mostram que in-

divíduos obesos acometidos de DC podem ter seu 

IMC aumentado e que a prevalência de obesidade 

entre crianças celíacas pode duplicar quando da 

adoção da dieta GF. Além disso, esse tipo de dieta é 

frequentemente pobre em grãos integrais e fibras, 

cujo consumo é inversamente relacionado ao IMC.

No que concerne à saúde gastrointestinal, um 

estudo experimental publicado em uma das mais 

respeitadas revistas da área demonstrou possíveis 

efeitos negativos da dieta GF sobre a flora intesti-

nal de indivíduos saudáveis. Por conta da exclu-

são de alimentos contendo trigo, no período de 

um mês houve redução significativa na proporção 

de bactérias benéficas que colonizam o intestino 

em relação de bactérias patogênicas nas fezes de 

dez indivíduos adultos, fato provavelmente asso-

ciado ao menor consumo de oligofrutose e inulina 

— frutanos do tipo inulina — os quais têm ação 

prebiótica e, desse modo, estimulam seletivamen-

te o crescimento de determinadas espécies bacte-

rianas consideradas benéficas (bifidogênicas) ao 

hospedeiro. Por conta do efeito prebiótico, pode-se 

ainda afirmar que o consumo de farinha de trigo 

integral por indivíduos não sensíveis ao glúten 

contribui para a redução do risco de câncer intes-

tinal, de condições inflamatórias, de dislipidemias 

e de doenças cardiovasculares.

Cabe, no entanto, destacar que dietas GF po-

dem ser saudáveis para o público em geral, caso 

tome-se o cuidado de serem selecionados outros 

cereais integrais, além de hortaliças e alimentos 

com baixa densidade energética. Entretanto, isto 

não implica na retirada do glúten ser a respon-

sável por possíveis efeitos benéficos observados.

Finalmente, é possível afirmar novamente que 

a falta de evidências científicas sólidas faz com 

seja aceita a premissa de que a dieta GF per se 

nutrição 

não pode ser considerada benéfica para indivíduos aparen-

temente saudáveis e que a falta de planejamento na sua 

instituição pode, ainda, potencialmente afetar a saúde do 

trato digestório

ReFeRêNcIAs: Ludvigsson JF, Leffler DA, Bai JC, Biagi F, Fasano A, Green PH, et 
al. The Oslodefinitions for coeliac disease and related terms.Gut 2013;62:43e52. / 
Sapone A, Bai JC, Ciacci C, et al. Spectrum of gluten-related disorders:Consensus 
on new nomenclature and classification. BMC Med. 2012;10:13. / Marcason W. Is 
there evidence to support the claim that a gluten-freediet should be used for 
weight loss? J Am Diet Assoc. 2011;111(11):1786. / Dickey W, Kearney N. Overweight 
in celiac disease: Prevalence, clinicalcharacteristics, and effect of a gluten-free 
diet. Am J Gastroenterol.2006;101(10):2356-2359. / Valletta E, Fornaro M, Cipolli 
M, Conte S, Bissolo F, Danchielli C. Celiacdisease and obesity: Need for nutritional 
follow-up after diagnosis.Eur J ClinNutr. 2010;64(11):1371-1372. / De Palma G, Nadal 
I, Collado MC, Sanz Y. Effects of a gluten-free dieton gut microbiota and immu-
ne function in healthy adult human subjects.Br J Nutr. 2009;102(8):1154-1160. / 
Moshfegh AJ, Friday JE, Goldman JP, Ahuja JKC. Presence of inulin andoligofructose 
in the diets of Americans.J Nutr. 1999;129(7 suppl):1407S-1411S. / Glenn A. Gaesser, 
Siddhartha S. Angadi. Gluten-Free Diet: Imprudent Dietary Advice for theGeneral 
Population?J AcadNutr Diet. 2012;112(9):1330-1331. / Castillo NE, Theethira TG, Le-
ffler DA. The present and the future in the diagnosis and management of celiac di-
sease.Gastroenterol Rep. 2014, 1–9. / Czaja-Bulsa G, Non coeliac gluten sensitivity: 
a new disease with gluten intolerance. Clinic Nutr.2014,http://dx.doi.org/10.1016/j.
clnu.2014.08.012.

*lucAs cARMINAttI PANtAleãO é nutricionista pela Universidade de São 
Paulo, mestre em Nutrição Experimental e membro do Laboratório de Biologia 
Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, bem como membro da 
Comissão de Comunicação da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição 
(SBAN).
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máquinas & equipamentos

E

Brasil é destaque na 
maior vitrine do setor 
de equipamentos para 
alimentação fora do lar 
dos Estados Unidos. 

Brasil brilha
           nos stAtEs

Entre os dias 19 e 21 de fevereiro de 2015, o Brasil Food 

Service, projeto setorial realizado em parceria entre a 

Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos, 

Ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN) e a 

Apex-Brasil, com o objetivo de promover as exportações 

brasileiras do setor, organizou a participação de oito em-

presas no maior evento dedicado ao setor de suprimentos 

e equipamentos para alimentação fora do lar dos Estados 

Unidos: o The Nafem Show, em Anaheim, Califórnia.

A participação das marcas nacionais Bralyx, Finamac, 

Indiana, Metvisa, Prática, Thermototal, Topema e Venân-

cio teve o objetivo de impulsionar as exportações do setor, 

que oferece soluções diferenciadas, produtos de alta qua-

lidade e preços competitivos. De acordo com Monique Mo-

rata, gerente do projeto Brasil Food Service, a participação 

brasileira, pela primeira vez na feira, trouxe resultados 

bastante positivos. “A feira representou uma grande pla-

taforma de ampliação das exportações para os produtos 

nacionais, em especial, no mercado norte-americano. As 

empresas tiveram a oportunidade de apresentar a tecno-

logia do setor brasileiro, fazer novos contatos comerciais, 

bem como trabalhar novos e clientes potenciais”, afirma.

Entre os produtos e equipamentos brasileiros para 

alimentação fora do lar que hoje são exportados estão 

máquinas para produção de coxinhas, salgados, doces e 

biscoitos; máquinas para o preparo de massa; soluções 

integradas para cozinhas profissionais – fornos, máqui-

nas para panificação e refrigeração, linhas de chapas e 

fritadores; máquinas para sorvete, picolé e chocolate, 

além de soluções térmicas para armazenamento e trans-

porte de alimentos e bebidas. Segundo dados da ABIEPAN, 

no último ano o faturamento das exportações brasileiras 

de equipamentos e insumos para a produção de alimen-

tos foi de US$ 17,8 milhões.

Evento de destaque no setor de food service, o The Na-

fem Show é dirigido ao público profissional dentre eles 

distribuidores e redes de grandes hotéis e cadeias de res-

taurantes, apresentando maquinários e equipamentos de 

mais de 500 fabricantes do mundo todo. A próxima edição 

da feira, que acontece a cada dois anos, será realizada 

de 09 a 11 de fevereiro de 2017, em Orlando, Flórida, nos 

Estados Unidos.

Oito empresas brasileiras participaram do The Nafem Show, em Anaheim, Califórnia.
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jurídico trabalhista

O

A suBstituiçÃo processual 
do sindicato dos trabalhadores 
em panificação e confeitaria
Do procedimento excessivo por parte do sindicato 
dos trabalhadores em panificação e confeitaria.

O inciso III do artigo 8º da Constituição da Re-

publica, confere aos Sindicatos legitimidade 

extraordinária para atuar em Juízo na defesa 

de quaisquer direitos subjetivos, individuais e 

Por Dr. Marcelo Ramos de Andrade*

coletivos dos integrantes da categoria por eles 

representada. Os Sindicatos, em tese, podem 

postular direitos na qualidade de substitutos 

processuais, requerendo direitos individuais 

Sentença proferida: a reivindicação do Sindicato dos Trabalhadores foi considerada totalmente inadequada, com 
característica abusiva da utilização do direito.
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homogêneos decorrentes de uma mesma le-

são e pertencentes à mesma categoria.

O empresário panificador ao ler o escla-

recimento jurídico acima, poderá interpretar 

que o Sindicato dos Trabalhadores pode, em 

nome próprio, pleitear direitos dos traba-

lhadores de forma ampla, o que não corres-

ponde à realidade. Efetivamente, não pode o 

Sindicato pretender a tutela de direitos pu-

ramente individuais, circunstância em que 

se torna obrigatória a verificação individuali-

zada da situação de cada trabalhador, muito 

embora a origem do direito possa ser comum 

a todos, como é o caso das cláusulas da Con-

venção Coletiva de Trabalho da categoria da 

Panificação e Confeitaria.

Todo esse esclarecimento tem o inten-

to de informar os panificadores do procedi-

mento jurídico inadequado – ou até abusivo 

– utilizado pelo Sindicato Profissional de Pa-

nificação e Confeitaria, que, já pela segunda 

oportunidade atendida pelo Departamento 

Jurídico Trabalhista do Sindicato Patronal, 

ajuizou “Ação de Cumprimento como Subs-

tituto Processual”, pleiteando o pagamento, 

neste caso específico, do “dia do trabalhador 

na categoria, cesta básica e do quinquênio”, 

além de multas pelo descumprimento das 

obrigações e honorários advocatícios.

seNteNçA judIcIAl

Trata-se do processo nº 1937/2014, que trami-

ta na 14ª Vara do Trabalho de São Paulo- Zona 

Leste/SP, por meio do qual o Sindicato Profis-

sional reivindicava dia do trabalhador na ca-

tegoria, cesta básica e quiquênio para todos 

os trabalhadores que estão ativos na empresa, 

assim como aqueles que foram desligados no 

mesmo período. Isso, independentemente de 

qualquer análise individual de prescrição, as-

sim como de fazer jus ao dia do trabalhador 

na categoria, ou mesmo de ter trabalhado por 

cinco anos de forma continua (para o quinqu-

ênio), além de não ter se ausentado de forma 

injustificada para a percepção mensal da ces-

ta básica, o que é impossível de se aferir de 

forma genérica.

Não suficiente, no mesmo processo atri-

bui um valor à causa de R$ 1.600,00, certo 

de que lança um suposto valor devido a ti-

tulo da retribuição de seu pedido a todos os 

trabalhadores da empresa, no importe exato 

de R$ 371.708,53, o que destaca a consciência 

do risco de não obter êxito no intento, uma 

vez que uma eventual condenação em cus-

tas processuais e honorários advocatícios de 

15% serão sempre de pequena monta.

A sentença judicial proferida pela 14ª 

Vara do Trabalho de São Paulo – Zona Les-

te/SP, deu integral razão a defesa apresenta-

da pela empresa, do qual destacamos parte 

para total clareza: 

“De tudo infere-se que a via eleita, e pelo 

órgão de classe, é inadequada para a defesa 

dos interesses individuais homogêneos dos 

empregados da Reclamada. (...) tendo em 

vista que os direitos defendidos na presente 

ação não se caracterizam como individuais 

homogêneos, não detêm o sindicato autor, 

mediante Ação de Cumprimento, legitimida-

de para pleitea-los em Juízo”

Do exposto (...) Julgo Extinto o Processo (...)

A atuação das entidades sindicais deve observar de forma 
prevalente a conciliação, notadamente na representação da 
categoria às quais pertencem.

*MARcelO RAMOs de ANdRAde (OAB/SP 85.370) é 
chefe do Departamento Trabalhista do Sindicato das Indús-
trias de Panificação e Confeitaria de São Paulo/SP.
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Condeno o Sindicato autor ao pagamento de honorários advocatícios 

em favor da reclamada no importe de 15% sobre o valor da causa (...)

(Grifos Nossos)

De tal sorte, resta claro que, nas palavras do Juízo da 14ª Vara do Trabalho 

de São Paulo – Zona Leste/SP, é totalmente inadequada a ação proposta pelo 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Panificação e Confeitaria de 

São Paulo, com característica abusiva da utilização do direito, sem a devida 

análise prévia que deveria pautar tais expedientes.

A atuação das entidades sindicais deve observar de forma prevalente a 

conciliação, notadamente na representação da categoria às quais perten-

cem, certo que a inadequação de instrumentos jurídicos com valores in-

compatíveis e a falta de critérios de coerência e bom senso, contrariam a 

finalidade da entidade como um todo.
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Perto de 2.000 
árvores caíram em 
São Paulo no último 
verão, provocando 
danos à rede elétrica e, 
consequentemente, às 
padarias.

jurídico cível 

N

A rEpArAçÃo dE dAnos  
em decorrência de queda de 
energia elétrica
Qual a responsabilidade da concessionária de 
energia elétrica em decorrência de ausência 
prolongada do produto oferecido por elas.

No último verão, vivenciamos, mais uma vez, 

os problemas típicos da estação: fortes chuvas 

que causam estragos tais como inundação, que-

das de árvores e invariavelmente, interrupções 

Por Dr. Julio Cezar Nabas Ribeiro*

de energia elétrica. Complementarmente, perto 

de 2.000 árvores caíram na cidade de São Paulo, 

muitas delas provocando interrupções de ener-

gia elétrica por vários dias em diversos bairros. A 
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lentidão do Poder Público em retirar as árvo-

res caídas, bem como a falta de eficiência das 

concessionárias de energia elétrica somente 

agravaram o problema. 

Todo esse cenário provocou e continua 

provocando – uma vez que as chuvas conti-

nuam uma constante – muitos dissabores a 

todos, em especial ao setor de panificação e 

confeitaria. Não são raros os casos de em-

presários que são obrigados a fechar suas 

empresas por alguns dias, sendo obrigados a 

suportar considerável prejuízo financeiro. Os 

prejuízo materiais vão mais além, com a per-

da de grande parte da produção e de produtos 

perecíveis em estoque.

Diante disso, quem arca com o prejuízo? 

Qual a responsabilidade da concessionária de 

energia elétrica em decorrência de ausência 

prolongada do produto oferecido por elas? È o 

que iremos esclarecer a seguir.

I.A)- dA ResPONsABIlIdAde dAs cONces-

sIONáRIAs e A vIOlAçãO dO PRINcíPIO dA 

eFIcIêNcIA

A Constituição Federal de 1988 disciplinou, 

em seu artigo 37, os princípios norteadores da 

Administração Pública direta e indireta:

“Art. 37. A administração pública direta e in-

direta de qualquer dos Poderes da União, dos Esta-

dos, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios da legalidade, impessoalidade, mora-

lidade, publicidade e eficiência.”

Em que pese o fato da Concessionária não 

fazer parte da Administração Direta, é paten-

te que esta deve seguir os mesmos princípios 

que regem a administração pública. A Reso-

lução nº 456 da Agência Nacional de Energia 

Elétrica dispõe da seguinte forma:

“Art. 95. A concessionária é responsável pela 

prestação de serviço adequado a todos os consu-

midores, satisfazendo as condições de regularidade, 

generalidade, continuidade, eficiência, segurança, 

atualidade, modicidade das tarifas e cortesia no 

atendimento, assim como prestando informações 

para a defesa de interesses individuais e coletivos.’

Deve ser atentado que o vocábulo efici-

ência sofre de várias acepções, e que ao ser 

cristalizado como princípio jurídico receberá 

novas características, gerando, também, inú-

meros conceitos do princípio da eficiência, os 

quais podem acabar sendo manipulados por 

conotações ideológicas e não jurídicas.

De outra monta, temos o conceito do 

princípio da eficiência posto por ALEXANDRE 

MORAES:

“Assim, princípio da eficiência é o que impõe 

à administração pública direta e indireta e a seus 

agentes a persecução do bem comum, por meio do 

exercício de suas competências de forma impar-

cial, neutra, transparente, participativa, eficaz, 

sem burocracia e sempre em busca da qualidade, 

rimando pela adoção dos critérios legais e morais 

necessários para melhor utilização possível dos 

recursos públicos, de maneira a evitarem-se des-

perdícios e garantir-se maior rentabilidade social 

(MORAES, Alexandre de. Reforma Administrati-

va: Emenda Constitucional nº 19/98. 3. ed., São 

Paulo : Atlas, 1999.)

Temos então que, em caso de ausência pro-

longada de energia elétrica, a concessionária 

não seguiu os princípios constitucionais que 

deveria seguir, ou seja, não atingiu a neces-

sidade para o qual fora contratado, deixando 

de atender as demandas dos consumidores, 

deixando-os sem qualquer explicação e com 

a clara possibilidade de sofrerem prejuízo em 

razão de sua inércia.

I.B)- A APlIcAçãO dA teORIA dO RIscO Ad-

MINIstRAtIvO

A Lei n° 8.987/1995, que rege a matéria em 

discussão, dispõe da seguinte forma:

“Art 6º Toda concessão ou permissão pressupõe 

a prestação de serviço adequado ao pleno atendi-

mento dos usuários, conforme estabelecido nesta 

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato

... 

§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade 

jurídico cível
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do serviço a sua interrupção em situação de emer-

gência ou após prévio aviso, quando

I – motivada por razões de ordem técnica ou de 

segurança das instalações,”

Nas razões que justificam a interrupção 

no serviço de distribuição de energia elétrica 

não se encontra a hipótese que estamos deba-

tendo, ou seja, a falha na prestação do serviço 

e a demora no atendimento ao usuário. A res-

ponsabilidade civil do Estado e das prestado-

ras de serviço público é considerada matéria 

constitucional. A Carta Magna adotou a teoria 

da responsabilidade estatal sob a modalidade 

do risco administrativo, o que não importa em 

diferenciação em relação a teoria do risco, que 

é a que mais se identifica com a responsabi-

lidade objetiva administrativa adotada pela 

Constituição Federal, consoante os princípios 

da igualdade dos ônus e encargos sociais.

No plano da responsabilidade objetiva, o 

dano sofrido pelo administrado tem como 

causa a atividade administrativa, sendo in-

compatível, portanto, com a concepção de 

culpa administrativa. A questão se desloca 

para a investigação da causalidade referen-

te ao evento danoso, sem perder de vista a 

regularidade da atividade pública, a anorma-

lidade da conduta do ofendido, a eventual 

fortuidade do acontecimento, na determina-

ção do que seja o dano injusto, pois só este 

merece reparação.

cONclusãO

Portanto, concluímos afirmando que existe 

sim, a responsabilidade da concessionária 

quanto a prejuízos decorrentes de ausência 

prolongadas de energia elétricas, sendo pas-

sível uma eventual ação judicial visando a 

reparação dos prejuízos citado.

Porém, tendo em vista a gravidade dos 

fatos ocorridos, principalmente na cidade de 

São Paulo na primeira semana de janeiro, não 

podemos descartar que as concessionárias 

apelem em sua defesa, para a fortuidade do 

jurídico cível

evento, ou seja, a imprevisibilidade deste com 

a consequente queda de um número elevado 

de árvores e postes, que dificultaram os traba-

lhos de recuperação da energia elétrica.

Mas, levando em consideração a repeti-

ção anual desses eventos, sempre na mesma 

época, nos parece que as concessionárias 

tratam o assunto com certa desídia, não in-

vestindo no aumento das equipes, não inves-

tindo no aterramento da fiação (alegam que 

há um alto custo), em suma não dando a de-

vida atenção a este ou acreditando que no 

próximo verão esses eventos não ocorrerão 

por uma graça da natureza.

O panificador prejudicado que desejar 

buscar em juízo eventual reparação dos da-

nos causados deve ter em mente que o Poder 

Judiciário é quem decidirá se os eventos ocor-

ridos na primeira semana de janeiro de 2015 

são passíveis de reparação ou não. Trata-se de 

uma ação que pode trazer algum risco de in-

fortúnio em razão da dimensão do evento. Em 

condições normais, ou seja, em eventos sem 

a dimensão dos ocorridos na primeira sema-

na de janeiro, a chance de êxito de uma ação 

dessa natureza é grande.

Importante o panificador que decidir bus-

car o caminho do Poder Judiciário visando a 

reparação de eventuais danos ter em mãos 

todas as notas dos produtos adquiridos e que 

foram perdidos, fotos dos produtos perdidos, 

bem como á importante demonstrar contabil-

mente, de forma clara e precisa, o movimento 

diário do estabelecimento nos dias anteriores 

ao evento e nos posteriores, para se chegar a 

uma média de faturamento.

O Departamento Jurídico do SAMPAPÃO 

está pronto para fornecer toda a assistência 

ao panificador.

*julIO cezAR NABAs RIBeIRO (OAB/SP 258.757) é advo-
gado associado da Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Es-
teves Advogados, escritório responsável pelo Departamento 
Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.
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ABIP dIsclOses INdustRy Results 
The bakery and confectionery companies moved R$ 82.5 billion 
in 2014, sales 8.02% higher than the previous year. It was the 
second year the sector recorded growth rate below 10%. “This 
slowdown is mainly due to the high costs experienced by baking. 
Prices of products purchased by bakers wholesale had an 
average increase of 8.71%. The increase of the average wage in 
the sector was 18.2%, the cost of packaging increased by 13.3% 
and electricity 14.8%”, states, José Batista de Oliveira, president 
of the Brazilian Bakery and Confectionery Industry Association 
(Abip). The figures presented by the leader were collected 
through survey of 1,200 companies from around the country, 
including representatives of all sizes sector. The revenue growth, 
according to Batista, was guaranteed by the performance of 
bakeries that offer full service fastfood and convenience.

ABIP dIvulGA ResultAdOs de lA INdustRIA
Las empresas de panadería y confitería movieron R$ 82.5 mil 
millones en el 2014, con ventas 8,02% más que el año anterior. 
Fue el segundo año el sector registró tasa de crecimiento por 
debajo del 10%. “Esta desaceleración se debe principalmente a 
los altos costos experimentados por la panadería. Los precios 
de los productos adquiridos por los panaderos por mayor 
tuvieron un incremento medio del 8,71%. El aumento del salario 
medio en el sector fue de 18,2%, el costo de embalaje aumentó 
un 13,3% y electricidad 14,8%”, dice José Batista de Oliveira, 
presidente de la Asociación de Panadería y Confitería de la 
Industria de Brasil (Abip). Las cifras presentadas por el líder se 
recogieron a través de la encuesta de 1.200 empresas de todo 
el país, incluyendo a los representantes de todos los sectores y 
tamaños. El crecimiento de los ingresos, de acuerdo con Batista, 
estaba garantizado por el desempeño de las panaderías que 
ofrecen comida rápida de servicio completo y conveniencia.

sAMPAPãO IN the uIBc MeetING IN AMsteRdAM
From March 23rd to 25th, Antero José Pereira, president of 
SAMPAPÃO, and Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, vice 
president of Aipan-SP, attended the meeting of the International 
Union of Bakery and Confectionery (UIBC) held in Amsterdam, 
Netherlands. Among the items on the agenda discussed by 
various committees during the event highlights were discussions 
related to trends and the future of the world market of baking. 
In this sense, there was much talk of advancement of industries 
and large supermarket chains on the business sector, the issue 
of high taxes on it in the four corners of the world, the need to 
find quick solutions to the difficulties arising from lack of skilled 
labor, the invasion of illegal breads – which is far from being a 
problem only in Brazil – and also of policies aiming to reduce salt 
and sugar in baked goods. The program of the meeting included 
also visits to a school of baking and a university, where courses 
are held in the area.

sAMPAPãO eN lA ReuNIóN uIBc eN AMsteRdAM
De 23 al 25 de marzo, Antero José Pereira, presidente de 
SAMPAPÃO, y Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, vicepresidente 
de AIPAN-SP, asistieron a la reunión de la Unión Internacional 
de Panadería y Confitería (UIBC), celebrada en Amsterdam, 
Países Bajos. Entre los temas de la agenda discutidos por 
varios comités durante los eventos más destacadas fueron 
las discusiones relacionadas con las tendencias y el futuro 
del mercado mundial de panadería. En este sentido, se habló 
mucho de avance de las industrias y las grandes cadenas de 
supermercados en el sector empresarial, de el tema de los altos 
impuestos sobre el mismo en las cuatro esquinas del mundo, 
la necesidad de encontrar soluciones rápidas a las dificultades 

derivadas de la falta de expertos la mano de obra, la invasión 
de panes ilegales – que está lejos de ser un problema sólo en 
Brasil – y también de las políticas encaminadas a reducir la sal 
y el azúcar en productos horneados. El programa de la reunión 
incluyó también visita a una escuela de panadería y una 
universidad, donde los cursos se llevan a cabo en esta area.

WheAt cOsts INcReAse PRess PRIce OF BReAd
The high dollar and energy prices are pushing the price of wheat 
up and causing problems for the owners of bakeries, living the 
dilemma of passing or not the increase in cereal for the price of 
bread, to consumer dissatisfaction. Many of them ensure that 
still do not passed these costs on to customers. However, they 
do not know how long they can hold them. On March 9th, the 
President of SAMPAPÃO Antero José Pereira said in interviews 
to TV news of Rede Globo, CNT and Record, that despite this 
effort by the São Paulo bakers, his expectation is that the 
high occurs in April. “Brazil produces only half the wheat used 
to make bread, pasta and biscuits. The rest of the product is 
imported and therefore directly affected by the high dollar,” he 
said at the time.

cOstOs de tRIGO eNPujAN el PRecIO del PAN
Los altos precios del dólar y de la energía están empujando 
el precio del trigo y causando problemas para los dueños de 
las panaderías, que viven el dilema de pasar o no el aumento 
de los cereal para el precio del pan, para la insatisfacción de 
los consumidores. Muchos de ellos aseguran que todavía no 
aprobaran esos costos a los clientes. Sin embargo, no saben 
cuánto tiempo pueden sostenerlos. El 9 de marzo, el Presidente 
de SAMPAPÃO Antero José Pereira dijo en entrevistas a las 
noticias de televisión de la Red Globo, CNT y Record, que a 
pesar de este esfuerzo por los panaderos de São Paulo, su 
expectativa es que el alta se produce en abril. “Brasil produce 
sólo la mitad del trigo utilizado para hacer pan, pasta y galletas. 
El resto del producto es importado y, por tanto, directamente 
afectado por el alto valor del dólar”, dijo en ese momento.

sAMPAPãO lOOkING FOR AN ANtheM
SAMPAPÃO just launched a cultural contest for creating 
and choosing the composition of the Official Anthem of the 
entities. Anyone can participate by signing their own work, 
in running pace, with free structural style. The composition 
should address topics such as the history of SAMPAPÃO, the 
history of bread and also the relevance of the bakery sector to 
the city of São Paulo. The winner will take a prize of R$ 5,000 
and a certificate. Submissions will be accepted until the day 
May 31st, 2015, at the headquarters of SAMPAPÃO, and the 
results of the competition will be announced at an event to be 
held in the auditorium of the headquarters of the entities, on 
June 23rd.

sAMPAPãO BuscANdO uN hIMNO
SAMPAPÃO acaba de lanzar un concurso cultural para la 
creación y la elección de la composición del Himno Oficial de 
las entidades. Cualquier persona puede participar firmando 
su propio trabajo, en el funcionamiento de ritmo, con estilo 
estructural libre. La composición debe abordar temas tales 
como la historia de SAMPAPÃO, la historia del pan y también la 
relevancia del sector de la panadería de la ciudad de São Paulo. 
El ganador se llevará un premio de R$ 5.000 y un certificado. 
Las inscripciones estarán abiertas hasta el día 31 de mayo 
2015, en la sede de SAMPAPÃO, y los resultados del concurso 
se darán a conocer en un acto que se celebrará en el salón de 
actos de la sede de las entidades, el 23 de junio.



54 IP&C 799    Abr/Mai 2015

BeM-vINdOs NOvOs 
AssOcIAdOs dO sAMPAPãO!

serviços

C

Agora é pra valer: adeus,  

sAcolinHAs 
BrAncAs

Começou a valer em 5 de abril a Lei Municipal 15.374/11 

que proíbe os estabelecimentos comerciais de São Paulo de 

fornecer sacolas plásticas brancas para os clientes embala-

rem suas mercadorias. A nova norma dispõe também que 

os comerciantes devem afixar em caixas registradoras e lo-

cais de embalagem, cartaz de 40cmx40cm com os dizeres: 

“Poupe recursos naturais! Use sacolas reutilizáveis” – Lei 

Municipal nº 15.374, de 18 de maio de 2011. 

Assim, quem quiser usar sacolas plásticas nas compras 

terá de utilizar as padronizadas pela Prefeitura, de cor verde 

ou cinza, de tamanho maior e mais resistente do que as atu-

ais, produzidas com bioplástico da cana-de-açúcar. Apesar 

de não obrigatório, as padarias poderão comercializá-las, 

conforme previsto em Lei. Nesse caso, o SAMPAPÃO reco-

menda que os valores sejam comunicados ao consumidor 

por meio de cartazes, monitores de TV na padaria e outras 

formas de divulgação, a fim de que este possa optar pela 

compra ou, eventualmente, pela utilização de outros meios, 

como uso de embalagens e sacolas reutilizáveis, como é o 

caso da “Sacola Vai-e-Volta” do SAMPAPÃO.

IMPORTANTE: Panificadores que descumprirem a Lei 

Municipal, continuando a fornecer sacolas plásticas con-

vencionais aos seus clientes e/ou deixarem de ter o cartaz 

em lugar visível de sua padaria estarão sujeitos a multas, 

que variam de R$ 500 a R$ 2 milhões.

IdPc – AGeNdA de cuRsOs 2014

ALTHA PADARIA E COM. DE ALIMENTOS LTDA. – EPP R. Tomaz Antonio Vilani, 189

BELA EMBU PÃES E DOCES EIRELI – EPP Av. Elias Yazbek, 2247

BELLA ATALIBA RESTAURANTE LTDA. – EPP R. Professor Marcondes Domingues, 49

BERTA PADARIA LTDA. – ME R. Emilio Colella, 108

BOLO PAULISTA A.S. PANIFICADORA LTDA. – ME  Av. Guilherme Giorgi, 210

EMPORIO DO PARQUE EIRELI – EPP Av. Santo Antonio, 1.344

HIGIENOPOLIS ROTISSERIE E CONVENIÊNCIAS LTDA. – EPP R. Bahia, 798

JEFERSON ROSA DE SOUSA – ME R. Aimorés, 360

MARIA PHILÓ ALIMENTOS DELIVERY EIRELI – EPP Al. dos Arapanés, 1.494

MAURICIO NAVE CORDEIRO R. Bráulio Tertuliano Vieira, 8

NAHA FESTAS COMÉRCIO DE SALGADOS EIRELI Av. Salgado Filho, 1.507

PADARIA MOEMA 24 HORAS LTDA. – ME Av. Miruna, 559/561

PÃES E DOCES RAINHA DO OLIVEIRA LTDA. R. Dr. José Pereira Gomes, 670/677

PANIFICADORA P.C. LTDA. – VILLA DOS PÃES R. Ramos Batista, 312

PANIFICADORA E CONF. UNIÃO DA PONTE RAZA LTDA. Av. São Miguel, 4.447

VALE DAS ROSAS PANIF. E CONF. EIRELI – EPP Pça. Visconde de S. Fontes, 56

E
LIS

A

juNhO

cuRsO dAtA dIAs hORáRIO

Tábua de frios (3h) 03/06 Qua 9:00h às 12:00h

Tábua de frios (3h) 03/06 Qua 16:00h às 19:00h

Decoração de bolos com bicos (15h) 08/06 a 12/06 Seg. a Sex 9:00h às 12:00h

Decoração de bolos com bicos (15h) 08/06 a 12/06 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação (8h) 08/06 a 09/06 Seg. a Ter 9:00h às 13:00h

Responsável técnico (15h) 08/06 a 12/06 Seg. a Sex 9:00h às 12:00h

Rotulagem nutricional (3h) 10/06 Qua 9:00h às 12:00h

Rotulagem nutricional (3h) 10/06 Qua 16:00h às 19:00h

Básico salgados (20h) 15/06 a 19/06 Seg. a Sex 9:00h às 13:00h

Básico salgados (20h) 15/06 a 19/06 Seg. a Sex 16:00h às 19:30h

Naked cake (7h) 22/06 a 23/06 Seg. a Ter 9:00h às 12:30h

Naked cake (7h) 22/06 a 23/06 Seg. a Ter 16:00h às 19:30h

Higiene e Manipulação (8h) 22/06 a 23/06 Seg. a Ter 16:00h às 20:00h

Responsável técnico (15h) 22/06 a 26/06 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h

Brigadeiros (9h) 24/06 a 26/06 Qua. a Sex 9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h) 24/06 a 26/06 Qua. a Sex 16:00h às 19:00h

Pães rústicos (17,5h) 29/06 a 01/07 Seg. a Sex 16:00h às 19:30h

Sopas (15h) 29/06 a 01/07 Seg. a Sex 9:00h às 12:00h

Sopas (15h) 29/06 a 01/07 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h

Bye-bye, sacolinha branca: quem continuar a fornecê-las nas 
padarias poderá receber multa de até R$ R$ 2 milhões.

MAIO

cuRsO dAtA dIAs hORáRIO
Tortas geladas (15h) 04/05 a 08/05 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação (8h) 04/05 a 08/05 Seg. a Ter 9:00h às 13:00h

Responsável técnico (15h) 04/05 a 08/05 Seg. a Sex 9:00h às 12:00h

Rotulagem nutricional (3h) 06/05 Qua 9:00h às 12:00h

Rotulagem nutricional (3h) 06/05 Qua 16:00h às 19:00h

Tábua de frios (3h) 07/05 Qui 9:00h às 12:00h

Tábua de frios (3h) 07/05 Qui 16:00h às 19:00h

Pizza (15h) 11/05 a 15/05 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h

Básico Panificação (112h) 11/05 a 25/06 Seg. a Sex. 16:00h às 19:30h

Brigadeiros (9h) 18/05 a 20/05 Seg. a Qua 9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h) 18/05 a 20/05 Seg. a Qua 16:00h às 19:00h

Naked cake (7h) 21/05 a 22/05 Qui a Sex 9:00h às 12:30h

Naked cake (7h) 21/05 a 22/05 Qui a Sex 16:00h às 19:30h

Básico salgados (20h) 25/05 a 29/05 Seg. a Sex 9:00h às 13:00h

Básico salgados (20h) 25/05 a 29/05 Seg. a Sex 16:00h às 20:00h

Higiene e Manipulação (8h) 25/05 a 29/05 Seg. a Ter 16:00h às 20:00h

Responsável técnico (15h) 25/05 a 29/05 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h
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