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editorial

Siga o seu instinto, e vá em frente!
Seguir em frente, apesar dos pesares, é o que manda o bom senso. E, na
verdade, não há nada melhor a fazer agora do que seguir o nosso instinto.
Chegamos à metade do ano de 2015 e,

FIPAN 2015, que, neste ano em que a nossa Ai-

como era esperado, os resultados da econo-

pan-SP completa seu primeiro centenário, vem

mia continuam desanimadores. O ajuste fiscal

aí cercada de boas expectativas. Aliás, visitar

proposto pelo governo mais uma vez penaliza

a FIPAN é uma forma de dar um sonoro “não”

os empreendedores e a população, criando o

ao imobilismo e à pasmaceira que rondam o

cenário ideal para aquilo que os especialistas

cenário da economia brasileira, e provar que o

costumam chamar de “tempestade perfeita”,

nosso setor não vai se abater ante as pressões

uma metáfora que combina diversos fatores

dos pessimistas e gregários da crise. Para quem

negativos, prejudiciais não só no panorama

trabalha de verdade, “crise” é uma palavra com

interno, mas que também transformam o ní-

pouco ou nenhum sentido, algo que assistimos

vel de competitividade do País numa piada de

passar do alto e que só pode causar algum mal

mau gosto, risível apenas aos ouvidos da con-

de verdade àqueles que se deixam levar pela

corrência internacional.

onda da “sinistrose”, e se recolhem em um can-

Para piorar ainda mais esse panorama,

to qualquer, quietinhos e inertes, esperando o

a política brasileira vive um dos momentos

perigo passar. Só que quando isso acontecer,

mais frágeis e delicados de que se tem notícia

tamanha falta de ousadia vai cobrar deles um

em toda a sua história. Afundado em escân-

preço alto, da mesma forma que vai contem-

dalos de corrupção, entretanto, o governo faz

plar com recompensas aqueles que ousarem.

cara de paisagem e pede “paciência” aos bra-

Por tudo isso, posso garantir que a esta

sileiros. Difícil engolir essa “pílula da tranqui-

próxima FIPAN, agora, no mês de julho, vai ser

lidade” do tamanho de uma pizza “GG”, sob a

um grande sucesso. Porque é assim que a gen-

forma do ajuste fiscal. Embora ninguém dis-

te – nós, aqui do SAMPAPÃO, e você aí, bata-

cuta a necessidade de controlarmos as contas

lhando no mercado – quer que seja. E quando

do País, é injusto que apenas o povo pague por

uma vontade como a nossa se torna coletiva,

ele, por meio de retrocessos sociais e aumento

e contamina todo mundo com uma aura posi-

de impostos. O governo também precisa fazer

tiva, ela se torna invencível e capaz de apon-

a parte dele, cortando seus gastos.

tar novos caminhos e mudanças capazes de

Mas a indústria e o comércio – ou seja,

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

favorecer a todos. ´

quem realmente move a economia brasileira

Então, seguir em frente não é opção: é sim-

–, não estão assistindo esse filme ruim enco-

plesmente o que manda o bom senso. E, na

lhidos na poltrona. Longe disso: ao contrário

verdade, não há nada melhor a fazer agora do

do governo, que parece ter entregue os pontos,

que seguir o nosso velho e bom instinto para

eles continuam a fazer a sua parte com obs-

vencer essa batalha. Afinal de contas, quantas

tinada determinação e coragem. Provas dis-

vezes a gente já não fez isso e se deu bem, não

so, felizmente, não faltam, como é o caso da

é memo?! E não há de ser diferente desta vez.

Jun/Jul 2015 IP&C 800

3

SindiCato da indúStria de

diretor adminiStrat. adJunto:

PanifiCação e Confeitaria

José Borges Pereira

de São Paulo

diretor finanCeiro:

José Augusto Caseiro
GeStão 2011-2015
PreSidente: Antero José Pereira

diretor finanC. adJunto:

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial:

Delcino Pedro dos Santos
ViCe-PreSidenteS:

diretor tÉCniCo:

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Armenio Soares Ferreira

Luis Carlos de Souza
diretor de PatrimÔnio:

José de Pinho dos Santos
diretoria exeCutiVa

diretor de marketinG:

diretor adm.: Júlio César Dinis

Antonio Carlos Stagliano

aSSoCiação doS induStriaiS de
PanifiCação e Confeitaria
de São Paulo
GeStão 2011-2015

GeStão 2013-2017
ConSelho de adminiStração
PreSidente: Antero José Pereira
Fundipan

ViCe-PreSidente:

Carlos Elias Gonçalves Perregil
ConSelho adminiStratiVo –
membroS efetiVoS

Armênio Soares Ferreira
inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

idpC

rePreSentanteS Junto À fieSP:

Antero José Pereira
Carlos Elias Gonçalves Perregil
Manoel Alves Rodrigues Pereira
diretor Cultural:

Ricardo Jacob de Magalhães Correa

diretor finanCeiro:

Manuel de Oliveira Martins
diretor finanC. adJunto:
diretor SoCial:

Confeitaria

Antonio Portugal da Silva
João Diogo
Custódio dos Santos

Wagner Vale Ferreira

João Lucas Dias Gonçalves

da indúStria de PanifiCação e

ConSelho fiSCal – SuPlenteS:

diretor de marketinG:

ViCe PreSidenteS:

fundação do deSenVolVimento

SuPlenteS de diretoria:

Alfredo Carreira dos Santos
Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira
José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho
Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes de Oliveira
Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito
Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

André dos Santos Teixeira

Eduardo Augusto Bravo Gamboa

diretoria exeCutiVa:
diretor adm.: Carlos Gonçalves Teixeira

ConSelho fiSCal:

Antonio Rodrigues Ferreira
Jair Marchini
José Simões Baeta

diretor adminiStrat. adJunto:

PreSidente: Antero José Pereira

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

diretor Cultural:

Sérgio Bartolo Manso

diretor tÉCniCo:

Antonio Valter de Almeida Ribeiro
diretor de PatrimÔnio:

Manuel Rodrigues Gato
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
SuPlente diretor finanCeiro:

GeStão 2013-2017

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
SeCretário: Julio Cesar Dinis

PreSidente: Antero José Pereira

ConSelho fiSCal – membroS

SuPlenteS de diretoria:

diretor nomeado:

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins
Fernando Paiva Castro e Azevedo
Gilson Yochinobu Oshiro
Jaime Gomes Pereira
Jose Manuel de Freitas Pantaleão
Manuel José Vaz Saraiva
Marcelo da Costa Fernandes
Sérgio Bartolo Manso
Valdeir Antonio de Jesus

Eduardo José Manuel Machado
Rogério Shimura

João Diogo
Luiz Martins
Luis Evanildo Tenório Farias

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
Manuel de Oliveira Martins
Jair Marchini
ConSelho fiSCal membroS

ConSelho ConSultiVo

SuPlenteS:

membroS SuPlenteS:

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira
Custódio dos Santos Rodrigues Vale

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos
Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso
Eduardo José Manuel Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira
Fábio Roberto Mota

diretoria exeCutiVa:
diretor exeCutiVo

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
teSoureiro

Carlos Gonçalves Teixeira

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS:

SeCretário

André dos Santos Teixeira

Eduardo Gonçalves Martins

ConSelho fiSCal membroS
SuPlenteS:

ConSelho GeStor:

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Carlos Gonçalves Texeira
Eduardo Augusto Bravo Gamboa
José Augusto Caseiro
José Borges Pereira
José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis
Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira
Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

diretor finanCeiro: Rui Manuel

Rodrigues Gonçalves

Antonio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil
Pedro Paulo Sobrinho

Alfredo Carreira dos Santos
André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro
Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

dePartamento JurídiCo

dePartamento JuridiCo CíVel,
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painel de notícias
sAmPAPãO cONhece As
iNstALAções dA PráticA
Dando continuidade ao Programa de Visitas aos Fornecedores, um grupo
de diretores do SAMPAPÃO esteve em visita à fábrica da Prática, em Pouso
Alegre/MG, para estreitar relacionamentos e ver de perto os novos equipaRoberto Silva

mentos e tendências para o setor de panificação. Entre muitas outras coisas, os visitantes puderam conhecer algumas das novidades que a empresa
vai apresentar em seu estande na FIPAN 2015. Fique ligado!

PALestrAs PArA qUem
qUer crescer
Em parceria com a Fiesp, o SAMPAPÃO promoveu mais duas importan-

mANOeL ALves é O
NOvO PresideNte
dA AiPesP

tes atividades dentro de seu Ciclo de Palestras, realizadas no auditório
de seu prédio-sede, em São Paulo. A primeira delas, intitulada “Cálculos
e Redução de Custos”, aconteceu no dia 28 de abril, tendo como palestrante o professor e consultor Vladimir Romeiro. Enfatizando a necessidade da ampla discussão do tema – principalmente neste ano de ajustes da economia brasileira –, Vladimir explica que, com a otimização dos
resultados, a empresa pode adquirir vantagens competitivas importanMarcus Frediani

tes no setor em que atua. “Assim, instrumentalizar-se no combate aos
desajustes das operações empresariais é algo absolutamente imprescindível para os donos de padaria que querem desenvolver um controle
mais eficiente sobre seus negócios e garantir maior lucro operacional.”
Já no dia 26 de maio, foi a vez do especialista em gerência de Marketing

Manoel Alves Rodrigues Pereira (foto) é

Alexandre Filietaz (foto), ministrar a palestra sobre o tema “Avaliação de

o novo presidente da Associação da In-

Desempenho de Equipes” no auditório do SAMPAPÃO. A avaliação de

dústria de Panificação e Confeitaria do

desempenho é uma ferramenta de gestão de pessoas que correspon-

Estado de São Paulo (AIPESP). A posse

de a uma análise sistemática do desempenho do profissional em fun-

oficial aconteceu em 9 de maio último,

ção das atividades que realiza, das metas estabelecidas, dos resultados

seguida pela posse festiva, realizada no

alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. “O primeiro passo

dia 8 de junho, juntamente com as come-

desse trabalho é levantar informações pensando na organização e dire-

morações pela passagem dos 30 anos da

cionar os processos para a conquista dos resultados a partir daí. Entre

AIPESP, realizadas no auditório da sede

outros atributos, suas funções são monitorar os processos de trabalho,

do SAMPAPÃO. No cargo, Manoel, que

promover o mapeamento do processo de mudanças e melhorias e auxi-

antes era 1º Tesoureiro da AIPESP, diz que

liar na tomada de decisão por meio de fatos”, conta ele.

dará continuidade ao trabalho do pre-

Marcus Frediani

sidente anterior Cássio Luciano Borges
Barbosa, no sentido de representar, unir,
coordenar, defender e promover o desenvolvimento sustentável da indústria
da panificação e confeitaria nos âmbitos
político, econômico e social.
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hOmeNAgem AO
descOBrimeNtO dO BrAsiL

cOmitê femiNiNO visitA A
sANtA teresA

Para comemorar o Dia do Descobrimento do Brasil e da

Como parte das comemorações dos “100 Anos” da Aipan-SP,

Comunidade Luso-brasileira, o Conselho da Comunida-

o Comitê Feminino do SAMPAPÃO iniciou uma série de

de Luso-brasileira do Estado de São Paulo (CCLB), pro-

visitas às padarias tradicionais e históricas de São Pau-

moveu dois importantes eventos. No domingo, dia 26

lo. A primeira escolhida foi a Padaria Santa Teresa, uma

de abril, com patrocínio da Numatur Viagens e Turismo,

das casas mais tradicionais da cidade, fundada em 1872, e

e copatrocínio da EDP. foi realizado um ato cívico em

desde 1947 instalada na Praça João Mendes. As Damas da

frente ao Monumento de Pedro Álvares Cabral, no Par-

Panificação foram recebidas por Juliana Maturana de blu-

que do Ibirapuera, com apresentação do Grupo Folclóri-

sa branca na foto), sócia da panificadora e uma das admi-

co da Casa de Portugal de São Paulo. Já na terça, dia 28

nistradoras do local. A família dela adquiriu a Santa Tereza

de abril, por iniciativa do vereador Toninho Paiva, foi re-

dos antigos donos e desde então mescla a tradição com

alizada uma sessão solene alusiva às datas na Câmara

a modernidade. Segundo Juliana o principal objetivo dos

Municipal de São Paulo. Na ocasião, foram homenagea-

administradores é buscar coisas novas e conhecer os há-

das 14 personalidades, entre empresários e artistas re-

bitos dos clientes. No entanto, saber dosar as inovações é

presentantes da comunidade e da cultura portuguesa.

um desafio. “É difícil. As vezes a gente vai nessas padarias

Entre eles, o presidente da SAMPAPÃO Antero Pereira,

boutiques, olha alguma coisa e pensa: puxa queria tanto

e o vice-presidente da Aipan-SP Rui Manuel Rodrigues

colocar lá. Mas tem que tomar cuidado. Não podemos

Gonçalves (na foto, com o vereador Toninho Paiva), por-

passar do limite. Temos que analisar, pegar uma coisa le-

tugueses que chegaram ao Brasil com garra e coragem e

gal e adaptar. Temos um público diferente, estamos no

construíram aqui suas ,carreiras de sucesso.

Centro, tem que ter jogo de cintura para não fugirmos da
Marcus Frediani

nossa tradição”, explica.

Ono

mULheres emPreeNdedOrAs estãO em AsceNsãO NO BrAsiL
StockFree

De acordo com dados da Serasa Experian o Brasil possui mais de 5,5 milhões de mulheres empreendedoras, representando 43% dos donos de
negócios no País. A pesquisa ainda leva em consideração a idade média
que é 44 anos. Entretanto, essa parcela está distribuída em micro ou pequenas empresas, pois nas grandes companhias, elas ainda são minoria
na tomada de decisões. Diante dessa realidade o Comitê Feminino do
SAMPAPÃO, com a ajuda do Departamento de Marketing das entidades,
está preparando, para o segundo semestre de 2015, um workshop sobre o
papel e a crescente importância da atuação das mulheres no setor de panificação e confeitaria. Portanto, aguarde notícias para muito em breve!
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cOstA dO sAUíPe receBe
30º cONgrePAN
Abip

Com o tema “Inovação, Qualidade, Congelamento e Rentabilidade – O Futuro da Panificação”, acontece, entre os dias
26 a 30 de agosto, no Centro de Eventos da Costa do Sauí-

E a escolha da Costa do Sauípe foi proposital, pois oferece

pe/BA (foto), a 30 edição do Congrepan – Congresso Bra-

ao congressista e sua família um ambiente de descanso e

sileiro da Indústria de Panificação e Confeitaria. Realizado a

descontração”, explica José Baptista de Oliveira, presidente

cada dois anos pela Abip e suas entidades filiadas – entre

da Abip. Complementarmente, ainda serão abordados os

as quais, o SAMPAPÃO –, o evento tem como objetivo reu-

novos hábitos de consumo, norteados pelas demandas do

nir os empresários do setor e trazer as informações que irão

consumidor, que começa a pedir pães diferenciados com

impactar o negócio de padaria em todo o País ao longo dos

fermentação longa, pães tipo artesanal e acima de tudo

próximos anos. “Mas vamos realizar o 30º Congrepan com

pães de muito boa qualidade. O consultor José Luiz Tejon

uma proposta diferente, inovadora. Nesta edição, preten-

– profissional de larga experiência, é autor de vários livros

demos conciliar um bom volume de dados técnicos sobre

especializados em marketing, negócios e liderança empre-

qualidade de pães, ampliação do mix de produtos, pães

sarial – é o primeiro palestrante definido para apresentação

congelados, e gestão que eleva a rentabilidade do negócio.

no 30º Congrepan.

mAis fOrçA PArA As mPis
Com o objetivo de apresentar estratégias e perspec-

NerBA PrOmOve 4a exPO
trás-Os-mONtes

tivas para o setor, o Departamento da Micro, Pequena

Entre os dias 29 e 30 de maio, o Nerba – Associação Em-

e Média Indústria (Dempi) da Federação das Indús-

presarial do Distrito de Bragança promoveu naquela cidade

trias do Estado de São Paulo (Fiesp) realizou em São

do Norte de Portugal, a quarta edição de EXPO Trás-os-

Paulo, no dia 25 de maio, o 10º Congresso da Micro e

-Montes, evento que tem por objetivo criar condições para

Pequena Indústria. A agenda de debates aconteceu

o lançamento de novas formas de colaboração entre os vá-

das 8h00 às 18h00, e abordou temas como o papel

rios setores regionais, no sentido de valorizar o território e

do líder na empresa, como liderar vendas para melho-

os seus produtos de excelência, tanto no que diz respeito

res resultados e aproveitar talentos das organizações.

aos seu domínio técnico, quanto econômico, comercial e

Dirigido a empresários de diversos segmentos, o con-

associativo. Em paralelo com a exposição, foi também re-

gresso anual também proporcionou espaço para ne-

alizado um ciclo de atividades especiais, entre as quais o

tworking, troca de experiências entre profissionais e

“Seminário Crescer para Expandir – Oportunidades de ne-

contato com universidades parceiras do Dempi. Ain-

gócio/inovação internacionalização nos mercados Angola,

da durante o evento, o Senai-SP e o Sebrae-SP fize-

Brasil e Cabo Verde” e o “Encontro Ibérico de Cooperação

ram vários atendimentos, assim como os bancos par-

Empresarial da Diáspora Trasmontana”, no qual o presiden-

ticipantes do Programa “Sala de Crédito”.

te do SAMPAPÃO Antero José Pereira foi convidado para ser

Fiesp

a

um dos debatedores.
Nerba
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painel de notícias

Acervo Pessoal

AmBev LANçA cAmPANhA
POr ecONOmiA de ágUA
Em comemoração ao Mês do Meio Ambiente, a
Ambev lança campanha nacional para incentivar proprietários e profissionais de alimentação
cimentos. A companhia irá distribuir mais de 300

LUiz fAriAs AgOrA é
imOrtAL

mil cartilhas em pontos de venda de todo o Brasil

O chef Luiz Farias, da Bunge, tomou posse da cadeira Nº 35 da

com orientações sobre como reduzir desperdícios

Academia Brasileira de Ciências, Artes, Historia e Literatura. A

e aumentar a eficiência no uso da água. Se todas

posse aconteceu em Brasília, e a concessão do título de Aca-

as dicas forem seguidas, a redução do consumo

dêmico Imortal na área de Arte o transformou em membro

pode chegar a 62%. A Ambev passou dois meses

imortal e vitalício da instituição. Autor de vários livros sobre

realizando pesquisas em campo para entender

gastronomia, panificação e confeitaria, Luiz se diz agradavel-

quais eram os principais pontos de consumo de

mente surpreso em receber a honraria e que, a partir de mais

água nessas casas. A partir desse mapeamento,

essa conquista, vai se empenhar ainda mais em sua nobre

foi possível identificar as melhores oportunidades

profissão: “Vou precisar trabalhar muito, cada dia melhor, com

para diminuir o consumo de água, por meio da re-

mais respeito, para executar sempre com excelência aquilo

dução do desperdício e no aumento da eficiência.

que eu mais gosto de fazer, que é transformar matérias-pri-

As orientações são simples e podem ser adotadas

mas em arte final, para fazer a alegria das pessoas. E é com um

de maneira prática e rápida. O investimento reali-

orgulho muito grande que eu divido a alegria dessa conquis-

zado pelos proprietários para implantar as novas

ta com todo mundo, porque acredito que ela, de certa forma,

medidas é baixo e a economia gerada compensa o

acaba contribuindo para o desenvolvimento do mercado tam-

valor investido em até dois meses.

bém. E isso é muito gratificante”, registra.

a diminuir o consumo de água em seus estabele-

qUALidAde em PrimeirO LUgAr
Os resultados da “Pesquisa Refeição ASSERT – Preço Médio

escolher o local em que almoçar, 57% dos trabalhadores ou-

2015”, levantamento realizado pela Associação das Empre-

vidos pela Alelo afirmam que a qualidade da comida é fator

sas de Refeição e Alimentação Convênio para o Trabalhador

determinante na decisão. Os mais de 5 mil entrevistados pela

e conduzido pelo Instituto Datafolha, apontam que consumi-

Pesquisa da ASSERT indicaram ainda as saladas e verduras

dores e comerciantes estão em sintonia quando o assunto

como os alimentos mais saudáveis oferecidos em seus car-

é a relevância da oferta de alimentos saudáveis. Segundo o

dápios, com 81% das respostas. Os legumes (49%) e o peixe

estudo, que avalia o valor médio pago por uma refeição no

(37%) ocupam, respectivamente, o segundo e terceiro lugar

país, 62% dos donos e representantes de estabelecimentos

na opinião dos comerciantes ouvidos pela entidade.

ção a oferta de uma alimentação de qualidade, com produtos frescos e selecionados. A pesquisa “Hábitos Alimentares
do Trabalhador Brasileiro”, levantamento inédito no País realizado pela Alelo em 2014, mostra que a preocupação dos comerciantes com a qualidade dos alimentos é fundamentada.
Questionados sobre qual o aspecto mais relevante na hora de
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novidades
sALtON em evidêNciA

Dauper

ideAis PArA A dietA
Com a proposta de oferecer produtos de qualidade
e ricos em nutrientes, a Dauper acrescenta dois
novos produtos à sua linha GranPure de Cookies
Integrais Zero Açúcar: OS SABORES PERA E
BAUNILHA COM GOTAS DE CHOCOLATE.
Comercializados em pacotes com 150g ou em
caixinhas com 40g são ideais para pessoas que
têm diabetes ou fazem dieta, pois possuem
poucas calorias. SAC: (11) 4330.5473.
Site: www.dauper.com.br

Salton

Para remeter aos tempos gloriosos
de efervescência cultural da Belle
Époque, a Salton transformou o
rótulo do premiado espumante
natural brut SALTON ÉVIDENCE
com um design inspirado nos rótulos
tradicionais do velho mundo. Com
rótulo de fundo pérola texturizado e
cápsula que cobre a rolha em tons de
cobre, a nova apresentação transmite
o requinte do produto. SAC: (11)
2281.3300. Site: www.salton.com.br

A marca mais querida de cervejas belgas
homenageia o poder feminino com o
lançamento, em edição limitada, da
CERVEJA DELIRIA. Ao estilo Belgian
Strong Golden Ale, ela apresenta aroma
frutado bem equilibrado, lembrando
vinho Chardonnay no começo e
evolui agradavelmente para um sabor
de maçãs e especiarias. Apresenta
graduação alcoólica de 8,8% com
elevado, mas equilibrado amargor.
Site: www.thebeerplanet.com.br

Puratos

The Beer Planet

hOmeNAgem Às mULheres

zerO LActOse

AgOrA fABricAdA NO BrAsiL
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Piracanjuba

Elaboradas com o melhores ingredientes,
as coberturas de chocolate da linha CARAT
COVERLUX, da Puratos, agora são fabricadas no
Brasil e estão disponíveis em novas embalagens de
2,01 kg nos formatos barra e moedas, e de 1,01kg
em barras, oferecendo a praticidade, versatilidade
e o sabor e o aroma intensos que as panificadoras
e confeitarias necessitam diariamente, com
textura e resultado perfeito. SAC: 0800 771 7872.
Site: www.puratos.com.br

Depois de lançar o Leite UHT Zero
Lactose, a Bebida Láctea Zero
Lactose, o Creme de Leite UHT Zero
Lactose e o Leite Condensado Zero
Lactose, a Piracanjuba lança, agora,
o DOCE DE LEITE ZERO LACTOSE.
A novidade está disponível em
embalagem Tetra Pak com 395g e
não possui similares no mercado
nacional. Tem como base o leite de
vaca, porém, sem lactose.
SAC: 0800 722 1718.
Site: www.piracanjuba.com.br
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novidades
zerO AçÚcAr

Perfetti Van Melle

Sensação desde seu lançamento, a Paçoquita Cremosa
acaba de ganhar NOVAS VERSÕES que prometem agitar o
mercado e os fãs do mais tradicional doce de amendoim do
Brasil. Atendendo aos pedidos de milhões de brasileiros, a
Santa Helena lança a versão zero açúcar com 180g e amplia a
linha da Paçoquita Cremosa tradicional com novos tamanhos:
350g e 1,01kg. Os lançamentos chegam às padarias a partir de
abril. SAC: 0800 727 3008. Site: www.pacoquita.com.br

PArA AdULtOs

Latinex

Pensando no público adulto, Toddynho
deixará muita gente feliz e com
gostinho de nostalgia: o tradicional
leite com sabor de chocolate da
caixinha agora também está disponível
na VERSÃO EM GARRAFINHA, com
270ml. Fácil de carregar para qualquer
lugar, os adultos poderão relembrar o
gostinho da infância, tomando no café
da manhã ou fazendo um lanche de
forma rápida e saborosa. SAC: 0800
703 2222. Site: www.toddynho.com.br

PepsiCo

Latinex

Um dos sabores mais admirados pelos
consumidores acaba de ganhar embalagem
exclusiva em stick, formato ícone da linha de balas
da marca: é o MENTOS MAÇÃ VERDE. O produto foi
criado no Brasil a partir das manifestações dos fãs
de Mentos e estará disponível nos principais pontos
de vendas de todo país, como supermercados, lojas
de conveniência, padarias, empórios e mercearias.
SAC: 0800 55 1412. Site: www.mentos.com.br

Santa Helena/Grupo Luz

AteNdeNdO A PedidOs

sNAcK sAUdáveL
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Bimbo

A Latinex apresenta mais uma
tendência em produtos importados
de alta qualidade. Agora, é a vez do
BEANITOS, chips de feijão e sucesso
de vendas nos Estados Unidos,
conquistar os brasileiros que buscam
uma alimentação saudável, seja por
restrição alimentar ou estilo de vida. O
produto, vendido em quatro sabores,
chama a atenção pelo alto índice de
proteínas e fibras em sua composição,
por possuir baixo índice glicêmico e por
não conter glúten. SAC: (41) 3022-7273.
Site: www.latinex.com.br

gOstiNhO cAseirO
SABOR DE PADARIA é a nova linha da Pullman e Plus Vita que está
saindo do forno. São pães com receitas tipo caseiras, mas com aquele
toque artesanal, que chegam em cinco sabores: Pão de Milho, Pão tipo
Italiano, Pão com Mel, Pão Doce e Pão Doce Recheado com Creme de
Baunilha. É o Grupo Bimbo inovando não só em sabores, mas também em
categoria: é o pioneiro ao trazer a novidade do pão doce para o mundo
dos pães industrializados. SAC: 0800 702 4626.
Sites: www.mundopullman.com.br / www.mundoplusvita.com.br
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O futurO

ABIEPAN

entrevista / RONALDO CURY

nos pertence

Ronaldo Cury, o novo presidente da
ABIEPAN, fala sobre seus planos à
frente da entidade.

O

O empresário Ronaldo Ferraz Cury, conselheiro e acionista da Topema Cozinhas Profissionais, acaba de assumir
a Presidência da Associação Brasileira das Indústrias de
Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos
(ABIEPAN). O mandato será de dois anos, para o biênio
2015-2017. Como novo presidente da associação, promete
comandar diversas iniciativas com o objetivo de elevar a
competitividade da indústria brasileira de equipamentos
e ingredientes para o food service, com foco no aperfeiçoamento das empresas no mercado nacional. Confira
nesta entrevista exclusiva à Revista IP&C estes e outros
planos do executivo.
iP&c: POr qUe vOcê resOLveU se cANdidAtAr AO
cArgO de PresideNte dA ABiePAN?

Ronaldo Ferraz Cury: Eu já vinha conversando há algum
tempo sobre esse assunto com o Paulo Roberto Cavalcante, o presidente anterior da ABIEPAN e, hoje, vice-presidente da minha gestão. E senti que era o momento de lançar minha candidatura, um processo no qual, felizmente,

sileira de equipamentos e ingredientes para o food service,

eu e minha chapa tivemos êxito.

com foco no aperfeiçoamento das empresas no mercado
nacional, como a modernização da produção e a qualifi-

qUAis serãO As PriOridAdes de sUA gestãO À freN-

cação da mão de obra, além do desenvolvimento de políti-

te dA PresidêNciA?

cas e programas setoriais de qualidade. Também daremos

Nosso objetivo é elevar a competitividade da indústria bra-

ênfase à certificação, por meio da criação de mecanismos
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entrevista

técnicos normativos para tornar o produto brasi-

multaneamente a atuação das duas. Acreditamos

leiro mais próximo de seus concorrentes interna-

que, dessa forma, poderemos dar mais atenção a

cionais, como fruto de uma parceria firmada entre

cada uma dessas frentes de trabalho e tornar a

a ABIEPAN e o SEBRAE Nacional. Com tudo isso,

atuação da ABIEPAN ainda mais produtiva.

acreditamos que podemos ajudar as empresas associadas por meio da promoção de eventos, treina-

em síNtese, eNtãO, A metA é cONsegUir fA-

mentos e workshops. De certa forma, isso também

zer mAis cOisAs A mesmO temPO, cOrretO?

vai auxiliar a tirar o estigma de que a ABIEPAN é

Exatamente. A ABIEPAN, que já exerce um papel

uma entidade preocupada exclusivamente com a

ativo na condução de ações de interesse dos em-

exportação, como muita gente pensa. Esse é um

presários brasileiros, terá como foco nesta minha

dos pilares do meu trabalho. Quero focar a parte

gestão ampliar ainda mais a sua atuação. Nosso

nacional. Dessa forma, quando eu deixar a Pre-

objetivo será promover o desenvolvimento do se-

sidência, quero materializar como meu legado a

tor como um todo, mantendo as condições atuais

percepção de que a ABIEPAN não é só o Projeto

que buscam alavancar a competitividade e, ao

Brasil Food Service com a Apex-Brasil, mas ela é

mesmo tempo, ampliando mercados para a co-

também uma associação dona de um relaciona-

mercialização dos produtos brasileiros.

mento sólido e produtivo com entidades como o
SEBRAE, o SENAC, o IPT e assim por diante.

O PrOBLemA é qUe 2015, este seU PrimeirO
ANO de mANdAtO, Já cOmeçOU PAtiNANdO

issO qUer dizer qUe O PrOJetO BrAsiL fOOd

em iNcertezAs. vOcê AcreditA qUe, cOmO Já

service deverá, em sUA gestãO, ser reLe-

vem seNdO mANifestAdOs POr BOA PArte dO

gAdO A Um segUNdO PLANO?

emPresAriAdO, só em 2016 As cOisAs PAssA-

Absolutamente. Tanto é assim que já estamos em

rãO A fUNciONAr meLhOr NA ecONOmiA BrA-

vias de assinar o novo convênio com a Apex-Brasil

siLeirA? e, APrOveitANdO A OPOrtUNidAde,

para o biênio 2015-2017, o que entre outras coisas,

cOmO fOi O ANO de 2014 PArA Os setOres re-

vai estimular e viabilizar a participação da ABIEPAN

PreseNtAdOs PeLA ABiePAN?

e de seus associados em muitas feiras e eventos

Curiosamente, 2014 foi um ano difícil para al-

internacionais. Já enviamos nossas propostas à

gumas das companhias associadas à ABIEPAN e,

Apex e, agora, estamos discutindo os últimos deta-

simultaneamente, positivo para outras. Isso por-

lhes para a assinatura do novo convênio.

que nossa entidade tem uma gama bastante diferenciada de empresas filiadas. Assim, é comum

e cOmO vOcês PreteNdem AtUAr eficieNte-

ouvirmos relatos de gente que teve taxas de cres-

meNte NessAs dUAs freNtes, A NAciONAL e

cimento de dois dígitos no ano passado, enquanto

A iNterNAciONAL?

outros nos dizem que tiveram severas quedas em

Estamos criando diversos comitês para dar melhor

seus negócios. Contudo, independentemente do

foco a cada uma dessas áreas. Mas isso é só uma

lado em que essas empresas se posicionaram em

parte do que vamos fazer. Internamente, já tínha-

2014, está todo mundo bastante apreensivo em

mos na ABIEPAN uma divisão de trabalho para

relação a 2015. Os dois primeiros meses do ano

cuidar dessas duas frentes. Agora, vamos instru-

até foram bons, mas, depois, começamos a sentir

mentalizá-la e aperfeiçoá-la por meio da criação

um começo de crise.

de duas gerências – uma nacional e outra internacional –, com profissionais diferentes destacadas

qUAis sãO As chANces de miNimizAr Os efei-

para cuidar exclusivamente de cada uma delas, e

tOs deLA? e cOmO issO seriA POssíveL?

mais uma pessoa para assessorar e coordenar si-

São relativamente baixas. E, mesmo assim, de-
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entrevista

pendem de uma atitude positiva do governo

issO sigNificA qUe Os setOres qUe A ABie-

no sentido de respeitar três pilares básicos: em

PAN rePreseNtA AiNdA têm UmA grANde de-

primeiro lugar, não aumentar os juros; em se-

PeNdêNciA dO mercAdO iNterNAciONAL?

gundo, não mudar as regras da lei atual sobre a

Pode-se dizer que boa parte desses setores é bem

desoneração da folha de pagamento, que entrou

suprida pelos fornecedores nacionais. Só que

em vigor em novembro de 2014, para diminuir

quando aumenta o dólar, você acaba aumentan-

o desemprego; e, terceiro, diminuir o tamanho

do tudo, a começar pelos combustíveis. Aí não

do Estado. Porém, o que a gente percebe é que

tem jeito: o empresário é obrigado a repassar

está todo mundo torcendo parar ficar no “0x0”

isso para o preço. E como o maior medo de todo

em 2015, para começar a pensar em melhoria da

mundo atualmente é que a inflação volte com

economia só a partir de 2016.

força, muitas vezes ele faz esse reajuste e aumenta seus preços preventivamente, até mesmo

cOmO vOcês AvALiAm O PrOBLemA dA cArgA

sem saber se seu custo efetivamente aumentou

triBUtáriA sOBre Os setOres rePreseNtA-

ou não. Isso está ficando corriqueiro, principal-

dOs PeLA ABiePAN?

mente agora, quando temos um anos de 2015

Ela é muito pesada e, infelizmente, continuará

difícil, no qual o empresário entende que se ele

a ser um problema sério e, talvez, ainda maior

conseguir contabilizar alguma coisa em termos

em 2015, uma vez que boa parte das medidas de

de aumento, ele pode ganhar um pouco mais.

ajuste que já estão sendo tomadas pelo governo

Só que tem o outro lado: se ele aumentar mui-

irão penalizar mais duramente os contribuin-

to, corre o risco de não vender. Então, ele está

tes, via aumento de impostos e da arrecadação.

ficando cada vez mais entre a cruz e a espada

E o que é mais preocupante, é que, embora o

em relação a essa questão.

governo diga que está “cortando na carne”, continua a alimentar uma máquina pública dis-

teNdO esse ceNáriO cOmO PANO de fUNdO,

pendiosa, com grande número de ministérios

cOmO vOcê AcreditA qUe A ABiePAN POderá

e cargos comissionados. Se ele fizesse corte

cONtriBUir PArA meLhOrAr O AmBieNte de

nessas áreas, seguramente, eles conseguiriam

NegóciOs?

diminuir o custo deles para a Nação. Mas, ao

Bem, como eu disse há pouco, instrumentalizan-

que parece, o que o governo quer é arrecadar

do cada vez mais os setores que representamos

mais, voltar atrás nas conquistas sociais e dei-

com conhecimento e informação – via cursos,

xar a conta a ser paga por tudo isso na mão dos

treinamentos e workshops –, e entregando aos

brasileiros.

associados as ferramentas para que eles possam
agir positivamente e de maneira mais asserti-

eNtretANtO, ALgUmAs medidAs tOmAdAs

va na gestão e na condução de seus negócios,

POr eLe – cOmO A eLevAçãO dO dóLAr – PO-

fazendo-os evoluir junto com o mercado, mas

dem ter efeitO POsitivO sOBre Os NegóciOs

pensando, e agindo e sendo diferentes. E, claro,

dAs emPresAs AssOciAdAs À ABiePAN qUe

mantendo a união entre eles e, por meio dela,

deseJAm exPOrtAr, NãO é mesmO?

aumentando cada vez mais a sua representati-

Veja bem, aí acontecem duas coisas diferentes.

vidade. Nesse sentido também, há cerca de dois

De um lado, o dólar alto ajuda o empresário a ex-

anos a ABIEPAN iniciou uma campanha para

portar. Mas, de outro, restringe a atuação delas no

aumentar o seu número de associados. Em 2014

mercado interno, até porque boa parte das maté-

éramos 60. Agora, em 2015, já passamos dos 70.

rias-primas e insumos que a gente usa na nossa

E a nossa meta é chegar aos 100 muito em breve.

indústria são cotadas em dólar.

Afinal, o futuro nos pertence.
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prêmio de jornalismo

Vim, produzi

e Venci!

Vencedora do Prêmio de Jornalismo do SAMPAPÃO 2014 conta como foi a
experiência de ganhar e de viajar para Portugal.
Acervo Pessoal

Bruna diz ter ficado apaixonada por Lisboa, onde ficou
cinco dias. Depois, aproveitando que estava na Europa,
deu uma “esticadinha” por conta própria até a Espanha,
para conhecer a fantástica cidade de Barcelona. “Mas fiquei mesmo apaixonada por Lisboa. Que país maravilhoso que é Portugal! Pretendo voltar lá muito em breve, para
conhecer mais lugares”, conta, com um grande sorriso,
acrescentando que, com toda a certeza, vai se inscrever
nesta próxima edição do prêmio. “Já estou com algumas
ideias e vou preparar uma matéria show!”, garante a
moça, que diz ter descoberto um “mundo novo”, depois
Em Portugal: “Fiquei apaixonada pelo país.”

que passou a conhecer melhor o setor de panificação.
E se você também é profissional de Imprensa, faça

B

como a Bruna: inscreva a sua reportagem no Premio de
Jornalismo do SAMPAPÃO, numa de suas três categorias:

Bruna Garbuglio, último anista de Jornalismo da Facul-

“Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica/TV e Inter-

dade Cásper Libero, viajou para Portugal com 1.000 euros

net! Além de prêmios em dinheiro, notebooks e as já tra-

na bolsa, como merecido reconhecimento pela conquista

dicionais viagens para Paris e Lisboa, a edição deste ano

do segundo lugar na categoria “Rádio” no último Prêmio

tem uma novidade: uma viagem para Buenos Aires para

SAMPAPÃO de Jornalismo. Ela recebeu a distinção por sua

o terceiro colocado de cada uma das três categorias. As

reportagem “Fipan 2014”, na qual ela destaca a necessi-

inscrições vão até o próximo dia 20 de outubro.
Marcus Frediani

dade da modernização das padarias e todas as novidades
que a feira apresentou no ano passado.
“Tenho 23 anos e, para mim, foi muito importante
ganhar um prêmio dessa dimensão no início de minha
carreira. Fiquei muito feliz com a oportunidade, porque
o diferencial dele não é o prêmio que você recebe em dinheiro: você recebe uma experiência que é única na sua
vida, por mais que você já tenha visitado um país como
Portugal, uma cultura diferente, é uma experiência que
eu vou levar para a vida toda, com certeza”, conta, ligada
no 220, a animadíssima estagiária da Rádio Gazeta AM.
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especial / DIA DOS pAIS
StockFree

“Pai & mãe
com bebê”

reSPOnSABilidAde
compartilhada

Estudos mostram que até 15% dos casais em idade fértil apresentam
dificuldade para engravidar, sendo que metade deles terá de recorrer
a tratamentos de reprodução assistida. E a responsabilidade nesses
casos também é do homem, sim senhor!

“

“Doutor, a gente não consegue engravidar!” Essa é a pri-

Nessa primeira consulta já se deixa claro que o con-

meira frase que o ginecologista escuta dos casais que

ceito de fertilidade é do casal, e que a responsabilida-

desejam ter um filho natural e não conseguem. Já nes-

de na dificuldade em ter filhos é dos dois parceiros. Ou

te primeiro contato, é possível observar alguns sinais na

seja, o candidato a papai também contribui com pelo

aparência física do casal que poderão ajudar na confir-

menos 50% nesse aspecto. Mas é claro que existem al-

mação do diagnóstico: a idade da mulher e do parceiro;

gumas situações que contradizem essa afirmação, como

obesidade de ambos; se a mulher tem pelos em excesso,

nos casos de homens com vasectomia ou mulheres com

que faz o médico pensar logo na Síndrome dos Ovários

falência ovariana.

Policísticos (SOP); ou até se são tabagistas, o que se nota

“Quanto ao lado masculino, muitos maridos, para se es-

pelo odor característico, rouquidão, pigarro próprio dos

quivarem do exame do sêmen (espermograma), gostam de

fumantes crônicos e até, muitas vezes, uma boca com de-

concluir antecipadamente que são férteis, relatando his-

formações sutis, mas típicas e proporcionais ao tempo de

tórias de que ‘engravidaram uma namorada quando eram

consumo de cigarros.

mais jovens’. Não importa o que digam, o espermograma
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especial

inicial é obrigatório”, afirma o especialista em reprodução

co de espera, muitas vezes antecipamos a pesquisa para

humana e diretor do Instituto Paulista de Ginecologia e

ajustar a ciência ao bom-senso e ao bem-estar do casal”,

Obstetrícia (IPGO) Dr. Arnaldo Schizzi Cambiaghi.

explica o Dr. Arnaldo.

O qUe fAzer?

A primeira coisa é pensar no conceito inicial, para enten-

qUAdrO 1 – cAUsAs dA iNfertiLidAde*

MULHER 40%

HOMEM 40%

der o que é infertilidade. Um indivíduo, homem ou mulher, é considerado infértil quando apresenta alterações

Espermograma alterado
– Concentração
– Motilidade
– Morfologia

Causas anatômicas

no sistema reprodutor que diminuem sua capacidade ou
o impedem de ter filhos. A princípio, um casal é considerado infértil quando, após 12 a 18 meses de relações

Causas hormonais –
ovulatórias

sexuais frequentes e regulares, sem nenhum tipo de con-

Endometriose

tracepção, não consegue a gestação. Entretanto, esse período pode variar de acordo com a idade da mulher e a
ansiedade do casal.
“Não é necessário que um casal cuja mulher tenha
mais de 35 ou 38 anos espere esse tempo, pois nesta fase
de vida em que a fertilidade diminui gradativa e progressivamente, seis meses valem muito, e, por isso, poderemos abreviar esse período para 6 a 12 meses, ou menos.
Após os 40 anos, 3 ou 4 meses já são suficientes. Nem
sempre os casais, mesmo os mais jovens, com menos de
30 anos, aguentam a ansiedade e esperam os 18 meses.

Causas Imunológicas

Cromossômicas / Genéticas

Outras

Outras
AMBOS 20%

*Excluindo os 15% de casais onde não se encontra uma causa
(Infertilidade sem Causa Aparente)
FONTE: IPGO
qUAdrO 2 – sUgestãO dO iPgO de qUANtO
temPO esPerAr PArA cOmeçAr A PesqUisA dA
fertiLidAde*

FAIXA DE IDADE

TEMPO DE ESPERA PARA A
GRAVIDEZ NATURAL

< 28 anos

1,5 ano

fAtOres AvALiAdOs NA
iNvestigAçãO iNiciAL de
fertiLidAde dO cAsAL

28 a 34

1 ano

35 a 38

6 meses

39 a 40 anos

4 meses

•

Idade da mulher e também a do homem

40 a 43 anos

3 meses

•

Hábitos e estilo de vida do casal

44 a 45 anos

2 meses

Por isso, mesmo tendo conhecimento do período teóri-

28

Cromossômicas / Genéticas

•

Peso corporal

•

Antecedentes de doenças genéticas

•

Histórico médico pessoal do casal

•

Vacinação

•

Avaliações das doenças infecciosas

•

Outros exames

•

Prevenções de defeitos congênitos

•

Exposição a substâncias nocivas

•

Avaliações dos efeitos dos remédios que o ca-

*Variável de acordo com ansiedade e histórico do casal
FONTE: IPGO
qUAdrO 3 – PONderAções imPOrtANtes NA PesqUisA e cONtrOLe dA fertiLidAde

Historico
Tempo de infertilidade

sal já estiver tomando

Chances de sucesso
Risco de aborto
Idade da mulher > 35 anos
Risco de anomalias cromossômicas

•

Exercícios físicos

Ansiedade do casal

4 meses

•

Frequência de relações sexuais

40 a 43 anos

3 meses

44 a 45 anos

2 meses
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jantar do panificador
Divulgação

embarque nesta

feStA!
Tudo pronto para o Jantar do
Panificador 2015 – Edição
Especial Comemorativa aos
“100 Anos da Aipan-SP”.

Chitãozinho & Xororó
serão a atração principal
da festa, que tem tudo
para ser inesquecível.

N

No dia 3 de julho, uma sexta-feira, você
tem um compromisso marcado no Salão
Nobre do Clube Atlético Juventus, que
mais uma vez vai ser palco do tradicional Jantar do Panificador, promovido pelo
SAMPAPÃO. A expectativa é que mais de
1.400 pessoas lotem as dependências do
lugar, emprestando alegria e descontração
ao evento, que, este ano, vai contar com o
show imperdível da dupla Chitãozinho &
Xororó, que já contabiliza quase 45 anos
de carreira.
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jantar do panificador

São perto de 40 milhões de discos vendidos, mais de

inesquecível: um jantar da ‘virada’, marcado não só pela

30 álbuns, vários prêmios Grammy, centenas de discos de

presença do maior número possível de participantes,

ouro, platina e diamante, programas de televisão e mui-

como também por recordes de animação e alegria, a fim

tas homenagens, entre as quais a prestada pela X-9 Pau-

de mostrar nossa força e nossa disposição para, juntos,

listana, em 2005 , com o enredo “Nascemos para Cantar e

vencermos mais essa batalha”, acrescenta.

Também Sambar”, contando a história da dupla, e com o
qual a escola conquistou o vice-campeonato.

Como acontece todos os anos no Jantar do Panificador
também deverá contar com a participação de diversas per-

“É uma longa trajetória de total dedicação à vida artís-

sonalidades e autoridades, entre membros do Executivo e

tica. Sempre com os mesmos objetivos desde o início da

do Legislativo, do corpo diplomático e de representantes de

carreira: produzir música com amor, qualidade e inovação,

sindicatos ligados ao setor. Assim, entre essas presenças

independentemente dos momentos altos e baixos dentro

ilustres, ainda a serem confirmadas, estão sendo espera-

do gênero musical sertanejo e das constantes – e cada vez

dos na festa o governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o

mais bruscas – mudanças no mercado fonográfico”, con-

prefeito Fernando Haddad, os deputados federais Arnaldo

tam os sertanejos, com justificável orgulho, se dizendo ain-

Faria de Sá e Vicente Cândido. o deputado estadual Fer-

da muito animados com mais essa oportunidade de cantar

nando Capez, os vereadores Adilson Amadeu e Toninho

para a Família Panificadora Paulista, ainda mais neste ano,

Paiva, o cônsul de Portugal em São Paulo, Paulo Lourenço,

em que a Aipan-SP completa seu primeiro centenário.

e o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira

“Vamos apresentar músicas de toda a nossa carreira,

de São Paulo (CCLB) Antonio de Almeida e Silva.

com destaque para aquelas de nosso mais recente traba-

E, a exemplo do que tradicionalmente acontece em to-

lho, o álbum ‘Tom do Sertão’, um tributo a Tom Jobim, que

das as suas edições, o Jantar do Panificador 2015 também

lançamos no finalzinho de janeiro de 2015. Escolhemos o

irá contar com muitas homenagens, entregas de presen-

Tom por ele ser um grande compositor e ter criado músi-

tes e sorteios de brindes aos convidados, sempre com o

cas que retratam coisas simples do campo. Achamos que

apoio das empresas-parceiras do SAMPAPÃO. Este ano, o

tinha tudo a ver com nossa proposta”, explicam Chitão-

evento será patrocinado pela AB Brasil, Anaconda, Auro-

zinho & Xororó. E ninguém tem dúvidas de que será um

ra, Bunge, FEMSA, Pacífico, Santa Clara e Souza Cruz.

grande espetáculo.

E aí, você não vai perder o Jantar do Panificador 2015
– Edição Especial Comemorativa aos “100 Anos da Aipan-

O JANtAr dA “virAdA”

-SP”, vai? Reserve já o seu convite nas entidades ou ad-

Cercado de expectativas – não só por ser uma das mais im-

quira-os nas padarias autorizadas a fazer a venda de con-

portantes festas a comemorar os “100 Anos da Aipan-SP”,

vites, cuja relação você encontra no site do SAMPAPÃO.
Roberto Silva

como também por acontecer num ano em que a economia
e a política brasileiras enfrentam um momento particularmente delicado –, o Jantar do Panificador 2015 vai servir
para mostrar a união da classe dos panificadores paulistas.
“As dificuldades estão aí, em sei. Mas a gente não
pode deixar a peteca cair, porque, como todo panificador sabe, crises são como tempestades passageiras, que
vêm e que vão, deixando atrás de si alguma confusão
e estrago, é lógico, mas também criam oportunidades
para a gente derrubar velhos modelos que não prestam
mais e construir sobre eles os alicerces dos novos, mais
adequados aos tempos atuais e aos que estão por vir”,
ressalta Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
“Por isso, é importante que o nosso jantar este ano seja
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Mais de 1.400 convidados estão sendo esperados
para o Jantar do Panificador 2015 – Edição Especial
Comemorativa aos “100 Anos da Aipan-SP”
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100 anos da aipan-sp

BAlAncete dA feStA
Chegamos ao meio de 2015 e à metade das comemorações dos “100
Anos da Aipan-SP”. Confira o que já aconteceu e o que vem por aí.
Ana Azevedo

E

Em junho, a comemoração dos “100 Anos da Aipan-SP”
entra em seu sexto mês. E muitas ações relacionadas à
data já foram realizadas pelo SAMPAPÃO.
Dando início a essas atividades, no dia 10 de feverei-

ro, Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, e seus
diretores se reuniram a autoridades e há cerca de 300
convidados no auditório do prédio-sede das entidades
para o lançamento do selo e do carimbo postal comemorativos aos 100 anos da Aipan-SP, produzidos pelos
Correios. O evento marcou oficialmente o início da programação de encontros e festividades do centenário a
serem realizadas em 2015, para homenagear a passagem dessa importante data.
A iniciativa ganhou corpo a partir do logo especialmente criado pelo SAMPAPÃO para a comemoração,
transformado num selo para venda e uso regular da população em suas correspondências, bem como para adição ao acervo de colecionadores, podendo, por isso, serem
adquiridos por qualquer interessado.
“A ideia de se produzir um selo e um carimbo comemorativos surgiu também como um diferencial em tempos em que a comunicação é feita massivamente por
meios eletrônicos ao recorrer a algo que já existe, além
de também ser usado por boa parte da população, ainda que às vezes possa passar despercebido para algumas
pessoas. Em outras palavras, a presença de algo físico,

Lançamento do Selo Comemorativo dos Correios.

palpável e perene é um diferencial bastante interessante

ediçãO cOmemOrAtivA dA iP&c

nos tempos de hoje”, registrou, na ocasião, o presidente

Dando continuidade às ações idealizadas pelo SAMPAPÃO

do SAMPAPÃO, acrescentando que as peças postais fica-

para festejas os “100 Anos da Aipan-SP”, em março, foi a

rão marcadas no meio da filatelia do País, uma vez que a

vez do lançamento da edição especial da Revista IP&C, com

comunidade filatélica é muito numerosa e influente no

100 páginas ricamente ilustradas, trazendo os principais

Brasil e no mundo, também ajudará a evidenciar a come-

momentos da história de sucessos e grandes conquistas

moração dos 100 anos da Aipan-SP.

da Associação. Longe de querer resumir nela a totalidade
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100 anos da aipan-sp

Ana Azevedo

dos acontecimentos desse centenário – o que seria absolutamente impossível –, o objetivo da publicação foi brindar
os leitores com o relato de alguns dos principais fatos marcantes dessa trajetória, em linha com o desenvolvimento
do setor de panificação, ao longo desse período.
Por essa razão, a edição comemorativa da revista foi
dividida em dois conjuntos centrais de informação. No
primeiro deles, foi colocada uma série de reportagens especiais sobre conquistas e ações de suma importância empreendidas pela entidade, que garantiram essa evolução.
Já segunda parte, trouxe informações organizadas ao longo
de uma linha do tempo, na qual foram destacados alguns

Diretorias da Fiesp e do SAMPAPÃO reunidas no coquetel.

episódios emblemáticos da trajetória da entidade, tendo
como pano de fundo alguns dos mais representativos mo-

tância do encontro: “Trata-se de um fato histórico na cida-

mentos da história política, social e econômica brasileira.

de de São Paulo, que precisava e definitivamente vai ficar
marcado nos anais desta Casa do Povo”, destacou.

cOqUeteL NA fiesP

Além dos diretores das entidades, participaram do en-

Dentro do programa de comemorações dos “100 Anos da

contro um grande número de autoridades e personalida-

Aipan-SP”, no dia 14 de abril, o SAMPAPÃO, em parceria

des ligadas ao setor, bem como representantes de empre-

com a Central de Serviços Central de Serviços do Depar-

sas-parceiras do SAMPAPÃO. “Cem anos não é uma data

tamento Sindical (Desin), da Federação das Indústrias

fácil de atingir para qualquer entidade. E como conhece-

do Estado de São Paulo, promoveu um coquetel na sede

dor de pelo menos metade dessa história, tenho orgulho

desta entidade, na Av. Paulista. “Festejar o centenário da

de dizer que fazemos parte de uma entidade séria e que

Associação na Fiesp, entidade da qual também fazemos

trabalha muito”, pontuou Alfredo Carreira do Santos, ex-

parte do quadro diretivo, foi muito importante, uma vez

-presidente da Aipan-SP e atual vice-presidente da Fun-

que a Federação representa todas as indústrias do estado

dação do Desenvolvimento da Indústria de Panificação e

de São Paulo”, registrou o presidente Antero.

Confeitaria (Fundipan), um dos vários homenageados da

Já Paulo Henrique Schoueri, diretor da Central de Ser-

noite, aos quais foram entregues placas comemorativas.

viços e do Desin, fez questão de afirmar na ocasião que a

“Sem dúvida, como era de se esperar, ao longo desses

indústria de panificação é um importante elo da cadeia

100 anos, tivemos algumas derrotas. Mas esse número é

produtiva nacional. “Panificadoras estão em todos os lu-

amplamente suplantado pela quantidade de vitórias e

gares, todo mundo acorda pela manhã e come um pãozi-

conquistas que realizamos. E essas conquistam não pa-

nho em casa. A parceria do SAMPAPÃO com o Departa-

ram. Se formos procurar, quantas são as entidades que

mento Sindical e a Federação como um todo sempre foi

chegam aos 100 anos? Só isso é um grande handicap”,

muito produtiva. E estamos sempre buscando aprofundar

enfatizou em seu pronunciamento na cerimônia Rubens

os temas e atender à demanda desse setor em especial”,

Casselhas, outro ex-presidente da Aipan-SP e também

pontuou o executivo da Fiesp.

atual vice-presidente da Fundipan. Já o vice-presidente
da Aipan-SP e recém-empossado presidente da Associa-

hOmeNAgem NA câmArA mUNiciPAL

ção da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado

A comemoração do centenário da Aipan-SP também teve

de São Paulo (Aipesp) Manuel Alves Rodrigues Pereira fez

um de seus pontos altos no dia 8 de maio, data em que foi

uma ponte entre o passado e o presente: “Esses 100 anos

realizada uma sessão solene em homenagem ao jubileu na

da Aipan-SP consistem numa trajetória muito significati-

Câmara Municipal de São Paulo. O vereador Toninho Paiva,

va, iniciada lá atrás e trilhada sempre de maneira muito

autor do requerimento da solenidade, destacou a impor-

honesta e com muito trabalho por todas as suas direto-
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100 anos da aipan-sp

Marcus Frediani

homenagem, porque o panificador acorda cedo e começa
logo a trabalhar para que todo mundo tenha o seu pãozinho quente em casa. Além disso, hoje, as panificadoras
cresceram muito e são empresas que fornecem todo tipo
de produtos. Então, homenagear e prestigiar uma classe
trabalhadora e que muito contribui para a economia deste País como um todo, é, sim, algo de muita importância”,
afirmou durante a sessão solene.
Muito feliz com a solenidade na Câmara Municipal de
São Paulo, e fazendo um agradecimento muito especial
ao vereador Toninho Paiva pela linda noite de homena-

Muitas homenagens na sessão solene na Câmara Municipal.

gens, Antero José Pereira ainda fez questão de registrar:
“Assim como as outras entidades do SAMPAPÃO, a Aipan-

rias. E o resultado, hoje, está aí”, fez questão de registrar.

-SP se renova a cada dia. Prova disso são esses 100 anos:

“Sempre fomos bem conduzidos pelas Diretorias e

se a Aipan-SP chegou até aqui, é sinal de que muita coisa

pelos comandantes da Aipan-SP, como é o caso do atual

boa fez para seus associados. E, é claro, muito coisa boa

presidente Antero Pereira, que nos auxiliaram a sermos

ela vai continuar a fazer”, finalizou o presidente.

vitoriosos em diversos pleitos e a obter muitas conquistas, como é o caso da FIPAN e da Escola IDPC”, pontuou
Carlos Elias Gonçalves Perregil, atual vice-presidente do

e mUitO mAis vem POr Aí!

Sindipan-SP. “Trata-se indiscutivelmente de um marco

Daqui até o final de 2015, muitas ações e muita

histórico, porque não é qualquer associação que cresce

coisa boa ainda vai fazer parte da comemoração

ao longo de 100 anos tudo aquilo que nós crescemos. En-

dos “100 Anos da Aipan-SP”. Neste mês de junho,

tão, para nós, é uma satisfação muito grande termos uma

ainda, vai ser feito o lançamento do livro do

entidade com a pujança que a Aipan-SP tem hoje em São

centenário da Associação. Em julho, a entidade

Paulo, o que também representa um orgulho para todo o

será alvo de muitas homenagens durante a

Brasil”, concluiu, a seu turno, Rui Manuel Rodrigues Gon-

realização do Jantar do Panificador, da FIPAN e

çalves, atual vice-presidente da Aipan-SP e presidente da

do Fórum Internacional da União Internacional

Comissão Organizadora dos “100 Anos” da entidade.

de Panificação e Confeitaria (UIBC), tudo em

“Para nós é o maior orgulho participar e fazer parte da

São Paulo. Uma ação comemorativa alusiva

cadeia produtiva do pão, e darmos continuidade a essa

à data também está prevista para acontecer

parceria, que tem dado muito certo. Tenho certeza de que,

durante a WorldSkills Competition, a maior

juntos, e à medida que o tempo avança, vamos ampliar

competição de educação profissional do mundo,

ainda mais os horizontes dela, para estarmos cada vez

cuja etapa nacional será promovida em agosto

mais próximos”, enfatizou Christian Saigh, presidente do

na capital paulista pelo Senai. Homenagem dupla

Sindicato da Indústria do Trigo no Estado de São Paulo

também em outubro, durante o Dia Mundial do

(Sindustrigo). “Viemos aqui para saudar a Aipan-SP e as

Pão e a Festa da Primavera do SAMPAPÃO. E, a

instituições que compõem o SAMPAPÃO, e desejar que

comemoração dos “100 Anos da Aipan-SP” será

continuem esse sucesso”, salientou, por sua vez, Antonio

fechada com chave de ouro, respectivamente com

de Almeida e Silva, presidente do Conselho da Comunida-

a posse de sua nova Diretoria –, bem como da nova

de Luso-Brasileira de São Paulo (CCLB).

Diretoria do Sindipan-SP, em novembro; e com a

E quem também veio comemorar e cumprimentar a
Aipan-SP pela passagem do seu primeiro centenário foi
Paulo Henrique Schoueri, da Fiesp: “Julgo muito justa essa
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fipan 2015

fiPAn 2015

chega para exorcizar a crise
Com expectativa de mais de 60 mil visitantes profissionais e
previsão de R$ 1 bilhão de negócios iniciados, a feira vem com
tudo para mudar o panorama do mercado.

A
42
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A FIPAN 2015 – Feira Internacional de Pani-

máquinas e equipamentos para esses seto-

ficação, Confeitaria e Varejo Independente

res, no maior evento de negócios focado no

de Alimentos, vem com tudo para dar um

setor na América Latina. Serão nada menos

“chega-pra-lá” na crise e sacudir o mercado.

do que 350 expositores do Brasil e de diver-

De 14 a 17 de julho, venha conhecer as últi-

sos países – entre eles China, França, Portugal,

mas novidades e tendências em produtos,

Turquia, Vietnã, Estados Unidos e Dinamarca

fipan 2015

– e mais de 450 marcas, com estandes mon-

(Aipan-SP), além do Instituto do Desenvolvi-

tados nos pavilhões Branco e Verde do Expo

mento da Panificação e Confeitaria (Escola

Center norte, em São Paulo, com patrocínio

IDPC) –, todos os anos a FIPAN é responsável

da Souza Cruz e da Seara, e apoio da Abip,

por grande parte da movimentação de negó-

Cipan, Aipesp, Sindustrigo, Fiesp, Fecomercio

cios da indústria de panificação, confeitaria e

e São Paulo Convention & Visitors Bureau.

de estabelecimentos que atuam no food ser-

Promovida há mais de duas décadas pelo
SAMPAPÃO – sigla que agrega o Sindicato

vice de modo geral, tais como restaurantes,
pizzarias, bufês e rotisseries, entre outros.

(Sindipan-SP) e a Associação dos Industriais

E neste ano, em que, a Aipan-SP comple-

de Panificação e Confeitaria de São Paulo

ta seu primeiro centenário de existência, não
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há de ser diferente: pelas projeções dos organizadores,

cONfirA Os PriNciPAis
segmeNtOs PreseNtes
À fiPAN 2014

para sua edição 2015 é esperado um número de visitantes da ordem de 60 mil profissionais e gestores ligados
a esses segmentos, vindos de todo o Brasil em pequenos grupos ou em uma das 160 caravanas já alinhadas e



Acessórios



Embalagens

formatadas para comparecer ao evento. Portanto, gente



Alimentos



Energia

que decide, o que construiu a sólida reputação da feira



Atacadistas



Financeiro

como promotora e efetivadora de negócios, não só de-



Automação



Frios

pois, como também durante a sua realização. Segundo



Distribuidores



Laticínios

pesquisa realizada pela Seven, organizadora da mostra,



Bebidas



Máquinas e

52% é o percentual de proprietários, diretores e geren-



Café

tes de estabelecimentos, que vêm para a FIPAN, trans-



Climatização



Insumos

formando a feira num evento notadamente profissional,



Construção



Mobiliários

e que por isso, realmente funciona em termos de pro-



Comunicação



Moinhos

Equipamentos

Visual



Refrigeração

expositores, quanto para o público que lota os estandes



Arquitetura



Serviços

e seus corredores.



Decoração



Transporte

dutividade e de fechamento de contratos, tanto para os

Entre esses negócios, ressalta-se a formação de parcerias comerciais entre os expositores e os mais de cinco
mil representantes e distribuidores que, vindos de todo o
Brasil e de cerca de 60 países do mundo, chegam à feira

PALcO de NOvidAde e cONhecimeNtO

em busca de oportunidades comerciais para atender às

Participarão da FIPAN 2015 os principais fornecedores da

regiões onde estão instalados.

cadeia produtiva do setor, envolvendo, entre outros segmentos, aqueles que oferecem instalações comerciais,
máquinas, equipamentos, matérias-primas, embalagens,
serviços e sistemas operacionais, além de produtos finais

AgiLize sUA visitA!

como bebidas, frios, sorvetes, chocolates e muitos outros
de revenda direta nos estabelecimentos comerciais.
Seven

“A FIPAN 2015 será palco de lançamento de todos
os tipos, trazendo absolutamente tudo que interessa ao
visitante. E, este ano, embora saibamos que o País vive
um momento bastante delicado em sua economia, nossa
meta é atingir R$ 1 bilhão de negócios iniciados. De 14 a
17 de julho, a cidade que mais consome pão no Brasil receberá visitantes de todo os lugares do planeta, que vêm
para ver de perto a força de nosso mercado, que cresceu
mais de 8% no ano passado, um índice bem superior à
indústria e anos-luz à frente do PIB nacional”, destaca
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.
Porém, além dos lançamentos e novidades que serão

Faça já seu credenciamento antecipado para a

vistos nos estandes, a FIPAN, como de costume, também

FIPAN 2015 no site www.fipan.com.br.

preparou uma ampla programação de eventos paralelos.
Entre as atrações de peso o Ciclo de Palestras Gratuitas,
promovido pelo sexto ano consecutivo pelo SAMPAPÃO,
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em parceria com a Fiesp. Durante toda a feira,

e Confeitaria (UIBC), que, entre outros temas,

num auditório especial e cargo de profissio-

trará a exposição do panorama da panificação

nais de altíssimo nível, serão realizadas mais

e confeitaria em cada um dos países membros

de 15 delas, abordando temas diversos, tanto

da entidade, apresentará as tendências para

na área de gestão empresarial, quanto foca-

o setor nos cinco continentes, e ainda fará a

dos no setor de panificação, confeitaria, food

análise, em evento especial, da produtiva re-

service e varejo independente.

lação entre pão e saúde, ao longo de mais de

Simultaneamente à FIPAN 2015, também
será realizado em São Paulo o Fórum Internacional da União Internacional de Panificação

5.000 anos de história.
Confira tudo isso e muito mais, em julho, na
FIPAN 2015!
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destaque

não aceite essa

SugeStãO

SAMPAPÃO pede a seus associados que se posicionem contrários à prática
da sugestão de preços pelos fabricantes.

A
46
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A fixação ou a sugestão de preços são práticas

mo de revenda de um determinado produto,

comerciais que vêm sendo muito utilizadas

criando, na teoria, um incentivo para os re-

pelas empresas atualmente. Por meio dela,

vendedores competirem em outra dimensão,

o fornecedor fixa ou sugere um preço míni-

que não a do preço. Por exemplo, se o preço

destaque

que o cliente paga para o produto for R$ 10,

Trazendo tudo isso para a realidade de

e o preço mínimo de revenda for R$ 30, este

uma padaria, imagine a seguinte situação: o

tem o incentivo de gastar até R$ 20 para atrair

fornecedor sugere que se cobre R$ 3,10 por

os consumidores, por meio de outros artifí-

um litro de leite. Esta sugestão é pregada em

cios, como propagandas, promoções, entrega

cima do balcão. Um consumidor chega à pa-

de brindes e por aí vai, sem precisar reduzir

daria “A” para comprar um leite e este leite

preços para atrair os consumidores.

custa R$ 3,50. O consumidor acha caro, e vai

Contudo, a fixação e a sugestão do preço

a padaria da esquina “B”, onde o leite custa os

de revenda geram dois riscos para a socie-

tais R$ 3,10. E, fazendo uma pesquisa, o con-

dade, que são a eliminação da concorrência

sumidor descobre que a maioria das padarias

em preços entre os comerciantes – uma vez

cobram R$ 3,10 pelo leite. Nesse caso, podem

que os uniformiza –, e a facilitação de práti-

acontecer duas coisas: 1) se a padaria “A” não

cas combinadas entre os fornecedores, que é

diminui o preço do leite, seu lucro será mini-

quando estes entram em acordo com para a

mizado; ou 2) ela deixa o preço como está e

divisão de clientes e de mercados de atuação.

perde o cliente, o que obviamente ela não irá

Em outras palavras, é a chamada prática de

fazer. Daí, não existe alternativa: a padaria

cartel, que também elimina a concorrência e

acaba seguindo a sugestão do fornecedor para

fixa os preços lá em cima para que os fornece-

continuar inserida no mercado, fazendo com

dores obtenham maiores lucros, em prejuízo

que haja uma convergência, quase impositiva

do consumidor.

dos preços.
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de OLhO NA
cONcOrrêNciA
Todo administrador precisa tomar conhecimento do preço praticado pela
concorrência. Muitos clientes, antes
de comprarem determinado produto, pesquisam o preço do concorrente
para verificarem se está de acordo com
o preço do estabelecimento no qual
pretendem adquiri-lo. E se o preço do
concorrente for menor – especialmente neste momento, em que as pessoas
estão gastando seu dinheiro com muito
critério –, naturalmente é lá que eles
vão comprá-lo.
Outro fator a ser considerado em relação à concorrência diz respeito à reação dos consumidores quando ocorrem
modificações em preços, seja aumentando ou diminuindo. Nesses casos,
quando uma empresa aumenta seu
preço, há diversos questionamentos
possíveis: Qual será a reação dos concorrentes? Seguem a concorrência ou
deixam os preços sem nenhuma modificação? Se a empresa decide baixar
seu preço, como a concorrência ira reagir? Seguirá a empresa concorrente?
Praticará um preço ainda mais baixo?
Ou, simplesmente, não dará nenhuma

48

cAdA Um cUidA dO seU

Ciente do problema, o SAMPAPÃO, no dia 28 de
abril, enviou a todos os seus associados uma circular na qual se posiciona firmemente contrário à
imposição do chamado “preço sugerido” dos fabricantes. “Protestamos veementemente contra a política de vendas de algumas empresas e segmentos, que estão impondo ao panificador o que eles
chamam de ‘tabela’, quando, na verdade, trata-se
de uma sugestão de preços, que pode ser aceita por
ele ou não. Só que quando você aceita, por vezes, é
penalizado pelo fornecedor, que informa que não
vai trocar os produtos vencidos ou que irão vendê-los por um preço maior ao panificador”, explica
Antero José Pereira, presidente das entidades.
Como se vê, trata-se de uma política de vendas perniciosa e discriminatória, os panificadores
da base territorial do SAMPAPÃO não podem concordar com esse tipo de privilégio comercial concedido somente àqueles que adotam uma política
de preços imposta pelos fabricantes. As empresas
devem restringir sua atuação na produção, entrega de produto de qualidade com preço compatível com o mercado, que permita aos panificadores
aplicar uma margem individual que lhes garanta a
rentabilidade necessária. Ponto.
“Primeiramente, não devemos concordar, em
hipótese alguma, com a imposição de qualquer
empresa ingerindo em nossa política de preços –
esse é um problema de cada empresa, que, em sua

importância ao fato?

operação comercial, deve, individualmente, levar

A resposta para essas indagações varia

em consideração seu público, seus custos e suas

de empresa para empresa. Se a em-

margens. Em segundo lugar não podemos ceder

presa estiver orientada para o merca-

à imposição de qualquer empresa, qualquer que

do, certamente estará atenta a tudo o

seja o segmento”, enfatiza Antero.

que a concorrência está fazendo, não

Dessa forma, o SAMPAPÃO pede a seus as-

só como esta gerenciando os outros

sociados que estendam essa mensagem a todos

elementos do mix de marketing. Des-

os panificadores, pedindo que se posicionem ao

sa forma, toda empresa precisa estar

lado das entidades na defesa de seus interesses

sempre planejando, em todas as suas

comuns e de sua independência. “Antes de vender

áreas, estando sempre alerta para o

qualquer produto, verifique com muita atenção

que ocorre no seu ambiente externo,

quanto ele está lhe custando, e qual a margem

tomando todas as medidas cabíveis

que você necessita para sua comercialização”, fi-

pronta para reagir de forma proativa.

naliza o presidente.
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PrAzO de VAlidAde:
um assunto muito sério

Após a abertura da embalagem original perde-se o prazo de validade
informado pelo fornecedor. Portanto, fique de olho e evite problemas
com a fiscalização.

O

O prazo de validade relaciona-se ao período de tempo no

culência), os tecnológicos (pH, capacidade de retenção de

qual o produto ainda possui qualidade adequada para o

água), os nutricionais (quantidade de gordura, o perfil dos

consumo. Essa qualidade pode ser definida em função de

ácidos graxos, o grau de oxidação), os sanitários (ausência

vários aspectos, tais como os sensoriais (cor, textura, su-

de agentes contagiosos) e a ausência de resíduos físicos
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consumo

Fotos: Cláudio Lira

Após a abertura da
embalagem, o produto
perde a sua validade
original e precisa ser
novamente etiquetado.

(antibióticos, hormônios), entre outros.
Em termos legais, a RDC n° 259, de 20 de

estabelecimento devem ser utilizados os parâmetros apresentados a seguir:

setembro de 2002, estabelece que o prazo de
validade é informação obrigatória na rotula-

•

5 dias;

gem de alimentos, buscando assim garantir
o consumo de produtos de qualidade ainda

•
•

tras e seus produtos manipulados crus,

serem abertas e ainda dificuldades no mo-

exceto espetos mistos, bife-a-rolê, carnes

mento de propor validade para os produtos

cruas empanadas e preparações com carne moída: no máximo a 4º C por 3 dias;
•

Espetos mistos, bife-a-rolê, carnes empa-

Um PrAzO PArA cAdA ALimeNtO

nadas cruas, e preparações com carne mo-

De acordo com a Portaria nº 2619/2011, da Se-

ída: no máximo a 4ºC por 2 dias;

cretaria Municipal de Saúde de São Paulo, os

•

alimentos resfriados devem ser armazenados
conforme os prazos de validade e nas tempera-
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Carne bovina, carne suína, aves, entre ou-

seus produtos após as embalagens originais

que são produzidos no local.
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Ovos e outros produtos: no máximo a 10ºC
por 7 dias;

adequada. Porém, muitos serviços de alimentação possuem certa dificuldade em validar

Leite e derivados: no máximo a 7ºC por

Pescados e seus produtos manipulados
crus: no máximo a 2º C por 3 dias;

•

Produtos de panificação e confeitaria

turas indicadas pelos fabricantes na rotulagem.

prontos para o consumo com coberturas

Na ausência dessas informações e para

ou recheios que possuam ingredientes que

alimentos, pré-preparados e preparados no

necessitem de refrigeração: no máximo a

consumo

5ºC por 5 dias;
•
•
•
•

•

•

•

Quando forem utilizadas temperaturas

Frios e embutidos fatiados, picados ou mo-

superiores às indicadas no item, no limite

ídos: no máximo a 4ºC por 3 dias;

máximo de 10ºC, o prazo máximo de consu-

Alimentos pós-cocção, exceto pescados:

mo dos alimentos deve ser reduzido. E vale

no máximo a 4ºC por 3 dias;

lembrar que após a abertura da embalagem,

Pescados pós-cocção: no máximo a 2°C por

o produto perde a sua validade original. Isto

1 dia;

é, terá que ser feita uma nova etiqueta com

Sobremesas e outras preparações com lac-

as seguintes informações: data de validade

ticínios: no máximo a 4ºC por 3 dias ou aci-

após abertura, data abertura embalagem e

ma de 4ºC até 6ºC por 2 dias ou acima de

lote original. Esse procedimento é necessá-

6 ºC até 8°C por 1 dia;

rio porque, depois de aberto, o produto fica

Maionese e misturas de maionese com ou-

exposto às bactérias do ambiente, a conta-

tros alimentos: no máximo a 4ºC por 2 dias

minações por eventual má manipulação e,

ou acima de 4ºC até 6ºC por 1 dia;

ainda, à oxidação devido ao oxigênio do ar.

Frutas, verduras e legumes higienizados,

A desobediência ao texto legal configura in-

fracionados ou descascados, sucos, polpas,

fração sanitária, punível nos termos da legis-

caldo de cana: no máximo a 5º C por 3 dias;

lação específica e da lei municipal nº 13.725,

Para os demais alimentos preparados: no

de 9 de Janeiro de 2004 (Código Sanitário do

máximo a 4ºC por 3 dias.

Município de São Paulo).
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Fique de olho: frios e embutidos
fatiados, picados ou moídos devem ser
armazenados a 4°C por até 3 dias.

NãO AdULterArás!

É bom esclarecer que o prazo de validade
original dos alimentos não é estipulado pela
Anvisa, cabendo ao próprio fabricante sua determinação (item 7 da Resolução CISA/MA/
MS nº 10, de 31 de julho de 1984). O fabricante
somente se responsabiliza pela manutenção
da segurança e propriedades características
do produto dentro do prazo estipulado de vida
útil declarada no rótulo.
Por fim, não esqueça nunca que inserir
uma nova data de validade em alimentos
constitui grave infração sanitária, nos termos
da Lei n° 6437/77, caracterizada como “Expor
à venda ou entregar ao consumo produtos de
interesse à saúde cujo prazo de validade tenha expirado ou apor-lhes novas datas, após
expirado o prazo”. E as sanções são pesadas,
podendo culminar na interdição parcial ou total do estabelecimento.
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Soluções

PArA A criSe

A coisa tá feia? Ora, como dizem os chineses, sempre é possível transformar
crise em oportunidade.

S

Se você está acompanhando o noticiário, deve

bram duas opções: reclamar, como faz a maio-

estar naquela aflição com tanta gritaria sobre

ria, ou transformar a dureza em oportunidade.

inflação, dólar alto, PIB lá embaixo etc. O gover-

O termo “crise”, do Latim crisis, significa

no nega que a crise seja tão feia, mas admite

“ato de separar, decisão, julgamento, evento,

que 2015 continuará sendo difícil. A você, so-

momento decisivo”. Por outro lado, temos o

Jun/Jul 2015 IP&C 800

53

estratégia
StockFree

Meio cheio ou meio vazio?
A perspectiva de crise ou
oportunidade está na sua
perspectiva de ver as coisas.

termo “oportunidade”, que é descrito como uma circuns-

na, de 4 de a 10 de maio, houve queda nas vendas de 2,6%

tância ou conjunto de circunstâncias propícias para que

em relação ao mesmo período do ano anterior.

algo aconteça. Se esses dois termos forem avaliados, é

Mas, pode reparar, embora o fato de que a crise finan-

possível perceber que eles se completam, e não se inva-

ceira seja algo que, potencialmente, pode afetar todo mun-

lidam. “Eles precisam ser analisados para que as pessoas

do, sempre existem setores e empresas que conseguem

estendam sua consciência financeira, e entendam quais

surfar as essas tsunamis com menor dificuldade. O que

investimentos e gastos podem ser considerados adequa-

elas fazem? Bem, de saída, em vez do que manda o “senso

dos para suas presentes situações ou não”, afirma o coa-

comum”, elas deixam de seguir a velha cartilha, que reco-

ch financeiro Robson Profeta. E isso vale tanto para suas

menda fazer o óbvio, ou seja, puxar o freio, e passam a in-

finanças pessoais quanto para aquelas de sua empresa.

vestir. Sim, investir no mercado e no seu aperfeiçoamento
negocial. E, o que é melhor, muitas vezes gastando pouco.

sAiA dO seNsO cOmUm

“Fidelização, nessas horas, é sinônimo de aumento

O ano passado já foi bastante desanimador para o varejo.

de vendas, retenção e indicação de novos clientes”, en-

E esse clima de desânimo já contaminou bravo os cinco

sina Fernando Gibotti, 38, sócio-fundador do GS Group,

primeiros meses de 2015. Até as datas comemorativas dei-

do qual faz parte o Fidelêco, plataforma de fidelização

xaram a desejar em vendas. Que o diga a Serasa Experian,

para pequenas e médias empresas do segmento de ali-

que num levantamento recente detectou que as vendas

mentação, como padarias, restaurantes, pizzarias, bares,

realizadas pelo comércio na semana do Dia das Mães caí-

lanchonetes ou mesmo food trucks. Facílimo de utilizar,

ram pela primeira vez desde em 13 anos. Durante a sema-

o software permite um cadastramento rápido do cliente,
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feito por ele próprio, até mesmo por celular, e a manu-

o cliente, afinal ele não precisa ficar preenchendo aqueles

tenção um relacionamento contínuo, mesmo quando não

papeizinhos nem pegar filas”, diz Fernando. A partir daí,

está presente fisicamente no estabelecimento.

com os dados captados nesse processo, você passa a co-

Está comprovado: em qualquer situação, na alegria ou

nhecer melhor o perfil de consumo de seu cliente e pode

na tristeza, se você mantiver um relacionamento consis-

oferecer promoções cada vez mais alinhadas ao gosto dele,

tente com a clientela, poderá contar com ela nos momen-

mantendo-o sempre perto de sua empresa, por meio do

tos difíceis. Isso coloca você à frente da concorrência, que,

envio de conteúdos relevantes para ele.

em geral, toma atitudes conservadoras. E é Fernando,
novamente, quem explica: “Para aplicar a fidelização, ga-

gestãO iNteLigeNte

ranta três passos básicos: 1) Retenha o cliente oferecendo

Mas, é lógico, em tempos de crise econômica, redução de

benefícios de acordo com o padrão de compras dele; 2) In-

custos nas empresas se torna uma preocupação recor-

centive o consumo dando prêmios ao cliente fiel; e 3) Crie

rente, como a gente tem visto em muitas manchetes da

e preserve o relacionamento com o cliente comunicando-

Imprensa, alardeando demissão de funcionários ou redu-

-se periodicamente com ele.”

ção de carga horária para diminuir gastos e evitar solvên-

E a boa notícia é que dá para fazer tudo isso de um jeito

cia. Não há dúvida de que identificar os “ralos” por onde

fácil e barato, colocando os recursos digitais para trabalhar

escorre o dinheiro é muito importante. Porém, muitos dos

para você. Entre outras coisas, a dica do executivo do Fide-

problemas relacionados ao descontrole de gastos nas em-

lêco é oferecer ações promocionais que permitam cadastro

presas estão diretamente relacionados a falhas no geren-

pela internet. “Isso deixa as coisas mais confortáveis para

ciamento dos benefícios concedidos aos funcionários.
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Esse foi a conclusão de um estudo de mercado realiza-

precisam se capitalizar. Fique atento, pois a boa venda só

do pela RB Serviços, empresa especializada em soluções

é boa se, antes, ocorrer a boa compra. E é na crise que as

para gestão de vales transporte e outros benefícios para

boas compras aparecem. Abra os olhos e fique atento(a).

corporações de pequeno a grande porte, e que levou à
criação da Gestão Inteligente de Vale Transportes.

Inflação – Se você tem um negócio, pode manter o preço com reajustes abaixo da inflação, e captar nova cartei-

Renato Zacharias, sócio-diretor da RB Serviços, explica

ra de clientes. E, muitas vezes, para ficar competitivo no

que, de forma prática, a Gestão Inteligente pode resultar

mercado, muitos setores produtivos aprimoram seus pro-

em uma economia de até 35% nos custos fixos com o Vale

cessos produtivos a fim de reduzir o custo de produção e

Transporte sem alterar a rotina do funcionário no des-

consecutivamente melhorar seu preço final.

locamento residência-trabalho e vice-versa. “Uma gestão

Negócios emergentes – Neste momento de crise, per-

ineficiente de recursos é como um pequeno vazamento

ceberam como empresas que fabricam lápis de cor estão

de água, que pode gerar um grande aumento no consumo

vendendo, além da febre dos cadernos com pintura, que

e, consequentemente, na conta a ser paga no mês seguin-

não foi afetada pela crise? Enxergue negócios emergen-

te. Sem contar o desperdício”, pondera o executivo.

tes, eles existem e devem ser explorados.

Reforçando essa tese, a pesquisa “Causa Mortis: o su-

Medo – O medo imobiliza a decisão em enfrentar a

cesso e o fracasso das empresas nos primeiros cinco anos

crise. Não cabe ao governo, ao seu chefe ou ao seu amigo

de vida”, divulgado recentemente pelo Sebrae-SP, indicou

tomar uma decisão por você. Uma das coisas que ajuda a

que as “deficiências na gestão” estão entre as principais

minimizar o medo é a busca pela informação, pois ela au-

causas do fechamento de empresas em seus primei-

xilia no processo de tomada de decisão. Use a crise como

ros anos de atividade. “O problema muitas vezes é que

válvula propulsora na busca de informação e, consecuti-

o empresário não tem acesso a informações de qualida-

vamente, oportunidade.

de. Se uma corporação não tem indicadores confiáveis, e

Desejos – Como bem disse Scott Flanagan, “Cuidado

portanto não sabe as causas dos gastos excessivos, não

com o que deseja, você pode acabar por conseguir”. Se es-

conseguindo saber onde está a falha”, explica Renato. “No

pera crise, é crise que virá, já quem espera oportunidade,

caso do vale transporte, o cruzamento dos dados e o perfil

a encontra.

de uso do benefício pode gerar uma compra mais precisa,

Os copos – Dois copos estão com água pela metade.

sem desembolsos extras e ainda obter uma economia que

Você pode enxerga-los meio cheios ou meio vazios, ou seja,

trará impactos positivos reais ao fluxo de caixa”, pontua o

a perspectiva de crise ou oportunidade está na sua pers-

sócio-diretor da RB Serviços.

pectiva de ver as coisas.
O lobo e o cordeiro – A crise e oportunidade são como

AdmiNistrAr é A chAve

o lobo e o cordeiro. O vencedor será aquele que você ali-

Com todas as incertezas da atual economia, fica difícil

mentar!

saber, com toda a certeza, como utilizar bem não só o di-

Choque financeiro – Em momentos difíceis, as pesso-

nheiro de sua empresa, como também o seu próprio, para

as resolvem cuidar mais de suas finanças, e é exatamente

não ficar no vermelho e, ainda, fazer sobrar alguma quan-

neste momento que tomam contato com suas realidades,

tia, que pode ser poupada para o futuro.

melhorando sua visão financeira do futuro, para não re-

Para ajudar você em ambas essas circunstâncias, o

petir os erros do passado.

coach financeiro Robson Profeta – sim, aquele mesmo

Líderes que nascem – Os grandes líderes aparecem

citado no início desta reportagem – listou para os leito-

em momento de crise, pois são exatamente eles que tra-

res da Revista IP&C alguns paralelos que podem ajudar

zem as boas novas para a civilização, encontrando solu-

a compreender melhor a maneira como se administra o

ções nos lugares mais improváveis.

seu dinheiro e o dinheiro de sua empresa. Confira:
Boa compra – Em momento de crise, pessoas e empresas vendem ativos por preços abaixo do mercado pois
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Enfim, reflita: você prefere se juntar aos “reclamões”
ou se diferenciar? Escolha o lado certo e confie: tempos
melhores vêm por aí.

seu dinheiro

investir: como, quando,

Onde e POr quê?
StockFree

Encontrar a aplicação certa depende
do perfil de cada investidor.

“

“Em tempos de crise, em que tipo de aplicação
devo investir?”. Para ajudar a responder essa pergunta, o presidente da Associação Brasileira de
Educação Financeira Segundo Reinaldo Domingos dá as seguintes dicas:
Como e quando o capital poupado será aplicado – Defina como e quando o capital poupado será
utilizado no futuro. Isso é importante na escolha
do tipo de aplicação para proteger a poupança.
Por quanto tempo a poupança deverá ser aplicada – Defina a data do resgate de cada ativo financeiro escolhido. A determinação do tempo
de cada aplicação é importante no momento da
escolha dos ativos financeiros. Quanto maior for
esse período, maior será a rentabilidade e menor
a incidência de tributos.
Qual risco da aplicação – De forma geral, o
risco de uma aplicação financeira é diretamente proporcional à rentabilidade desejada pelo
empreendedor, ou seja, quanto maior o retorno
estimado pelo tipo de aplicação escolhida, maior
será o risco. Por isso, é importante conhecer muito bem os atributos de cada aplicação, tendo em
vista que estes poderão comprometer a rentabilidade dos investimentos.
Entre as principais alternativas de investimento estão os Fundos Referenciados DI; os
Fundos de Curto Prazo, o Certificado de Depósito
Bancário (CDB) e os Recibos de Depósito Bancário
(RDBs); além dos Títulos Públicos e das Ações e
Letras de Crédito Imobiliário (LCI). Todas, é claro,
têm pontos negativos e positivos, que dependerão
da situação e objetivo do investidor.
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gourmet

/ IDpC

Papai, as padarias
também te amam!
No Dia dos Pais, ofereça aos clientes de sua padaria algumas opções diferentes e
inovadoras de produtos. Confira estas formulações preparadas exclusivamente para
a data pela Escola IDPC. E boas vendas!

crOstiNi de
LemON PePPer
reNdImeNto: 20 uNIDADES
COM 83G CADA.
Ingredientes

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

Farinha de Trigo
Lemon Pepper
Fermento Biológico Fresco
Sal
Azeite
Água

100
5
3
1,8
10
+- 55

1.000
50
30
18
100
550

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita
2. Colocar a farinha, o sal e o azeite na batedeira e misturar por 1 minuto.
3. Adicionar a água aos poucos e em seguida o fermento. Bater por 5 minutos .
4. Cilindrar a massa até ficar lisa.
5. Deixar a massa descansar por 15 minutos.
6. Cortar a massa com auxílio de um cortador.
7. Abrir a massa bem fina.
8. Aplicar azeite sobre a massa e espalhar o lemon pepper.
9. Assar em forno de lastro na temperatura de aproximadamente 250ºC por 3 minutos.

Informação Nutricional (Porção com 30g)
Quantidade por porção
Valor Calórico80kcal = 336kJ
Gorduras saturadas 0.3g
Carboidratos 14,4g
Gorduras Trans
Menor ou igual a 0,2g
Proteínas 2g
Fibra alimentar 0,7g

%VD(*)
4%
1%
5%

Gorduras Totais 2g

4%

Sódio 73,6mg

3%

VD não estabelecido
3%
3%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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gourmet
PãO de
mANdiOcA
recheAdO
c/ ricOtA
temPerAdA
reNdImeNto: 18 uNIDADES
COM 230G CADA.

esPoNja
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Farinha de Trigo Especial 40
720
Água
±22
396
Fermento Natural
16
288
Fermento bio.fresco
3,2
54
Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

Processo de FabrIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja
(inclusive a água)
2. Colocar os ingredientes em um caixa de plástico e
misturar bem.
3. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 60 minutos,
ou até a esponja dobrar de tamanho.

Processo de FabrIcação: reforço e
decoração
1. Pesar todos os ingredientes do reforço (inclusive a
água).
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na
masseira.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2), ou
ponto de véu .
5. Dividir a massa em partes com 230g cada e bolear.
6. Deixar descansar por 15 minutos.
7. Para recheio, misturar ricota, azeitona, cheiro verde,sal e
o requeijão cremoso.

8. Abrir a massa,rechear e modelar em formato de filão.
9 .Pincelar gemas de ovos na metade do crescimento.
10. Fermentação final.
Câmara de Fermentação
Temperatura
Umidade
Tempo de Fermentação

Estufa
33º C

Forno Turbo
Temperatura do forno
Tempo de forno

Forno de Lastro
180º C
+- 25 minutos

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 187kcal = 785kJ
Gorduras saturadas 3.3g
Carboidratos 22,8g
Gorduras Trans
Menor ou igual a 0,2g
Proteínas 6,4g
Fibra alimentar 0.7g
Gorduras Totais 7.7g
Sódio 323mg
Sódio 6.6mg

%VD(*)
9%
15%
8%
VD não
estabelecido
9%
3%
14%
13%
0%

35 minutos

reForço
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Farinha de Trigo Especial 60
1.080
Mandioca Cozida
40
720
Ricota Fresca
28
500
Açúcar Refinado
5,8
104
Azeite
5,5
100
Gemas
8,3
150
Ovos
8,3
150
Leite em Pó
5,5
104
Glucose
2,2
40
Lecitina
3
54
Sal
1,8
32
Melhorador
1
18
Fermento Biológico Fresco 1,2
22
Água
5,5
+-100
Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

recheIo
Ingredientes
Ricota
Azeitona
Cheiro Verde
Sal
Requeijão Cremoso
Total

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
1.000
15
150
10
100
1
10
60
600
350

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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gourmet
PUdim de
tAPiOcA
cOm cALdA
de frUtAs
vermeLhAs
reNdImeNto: 12 POTINhOS
COM 110ML CADA.

PudIm
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Leite Integral
100
500
Creme de Leite
100
500
Esfera de Tapioca Hidratada 30
150
Açúcar
20
100
Leite Condensado
20
100
Essência de Baunilha
4
20

calda

Processo de FabrIcação:

Ingredientes
Frutas Vermelhas
Açúcar
Água
Suco de Limão

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
1.000
25
250
15
150
2
20

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma panela, colocar o leite, o creme de leite, o leite condensado
e o açúcar. Deixar cozinhar. Desligar o fogo antes de levantar fervura e
juntar as esferas de tapioca já hidratadas. Reservar.
3. Para a calda, juntar todos os ingredientes em uma panela e deixar
reduzir em ponto firme de calda.
4. Colocar em um recipiente o pudim e por cima a calda.
5. Sirva a seguir.
Dica 1: Pode-se utilizar para a calda o morango, o mirtilo e a framboesa.
Dica 2: Se for desenformar, acrescentar 5g de gelatina incolor à massa
da tapioca.

Informação Nutricional (Porção com 30g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 100kcal = 420kJ
Gorduras saturadas 2.2g
Carboidratos 15,8g
Gorduras Trans 0g
Proteínas 1.2g
Fibra alimentar
Menor ou igual a 0.5g
Gorduras Totais 3,4g
Sódio 12mg

%VD(*)
5%
10%
5%
VD não estabelecido
2%
0%
6%
1%

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

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

mOcA cOm
chOcOLAte
meiO AmArgO

reNdImeNto: 8 POTINhOS
COM 110ML CADA..

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Creme de Leite
100
400
Chocolate Meio Amargo 75
300
Leite Integral
50
200
Glucose
2,5
10
Café em Pó Instantâneo 2,5
10
Gelatina Incolor Hidratada 1,2
5

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Derreter o chocolate em banho-maria e reservar.
3. Em uma panela, juntar a glucose, o leite e o creme de leite e deixar
ferver.
4. Bater em liquidificador o chocolate derretido com o creme e a gelatina
hidratada. Juntar o café solúvel.
5. Colocar em um recipiente e guardar em geladeira.
7. Ideal servir no dia seguinte após o preparo, para garantir a textura
cremosa.

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 117kcal = 491kJ
Gorduras saturadas 5,5g
Carboidratos 10,3g
Gorduras Trans 0g
Proteínas 1,8g
Fibra alimentar 0.8g
Gorduras Totais 8.7g
Sódio 6,6mg

%VD(*)
6%
25%
3%
VD não estabelecido
2%
3%
16%
0%

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

PrOdUçãO dAs receitAs dO idPc – Equipe Técnica do IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; Robson Sene e Carlos Silva – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

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

Treinamento
constante, como
o oferecido nos
cursos disponíveis
na Escola IDPC, é
muito importante
para atualizar sua
equipe nas BFP.

StockFree

A importância do controle de

quAlidAde nAS PAdAriAS
Num mundo cada vez mais globalizado, as padarias que desejam
continuar no mercado têm que estar sempre alertas.

Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sai Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

A

A qualidade – conceito amplamente divulgado e alme-

tam o controle de qualidade no setores de alimentação.

jado por vários setores da sociedade nos últimos anos –

Portanto, a colocação de um produto à venda envolve tec-

significa superioridade, excelência, representando para

nologia e boas práticas de manipulação, desde a produ-

as empresas a satisfação de seus clientes, alcançada por

ção até o consumidor final.

meio da qualidade do atendimento, do serviço e, acima de

No concorrido mercado de produtos alimentícios, a

tudo, do produto, que concentra em si a maior parte de

qualidade dos produtos deixou de ser uma vantagem com-

sua imagem perante os consumidores.

petitiva e se tornou requisito fundamental para a comer-

A qualidade é um sistema de melhoria contínua que

cialização dos produtos. Uma das formas para se atingir

precisa de mecanismos de controle efetivos, que garan-

um alto padrão de qualidade é a implantação do Programa
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nutrição

de Boas Práticas de Fabricação (BPF). Composto por um

POr qUê imPLANtAr BPf?

conjunto de princípios e regras para o correto manuseio

A tendência do mercado para a aliança do preço à quali-

de alimentos, o principal objetivo do programa é garantir a

dade dos produtos faz com que a indústria de alimentos

integridade do alimento e a saúde do consumidor.

busque de uma forma mais efetiva o controle da quali-

As normas que estabelecem as chamadas Boas Práti-

dade dos produtos que fabrica. Por outro lado, a Portaria

cas de Fabricação envolvem requisitos fundamentais, que

1428/93 do Ministério da Saúde estabelece um rigoroso

vão desde as instalações, passando por rigorosas regras

controle dos estabelecimentos ligados à cadeia produtiva

de higiene pessoal e limpeza do local de trabalho (tais

de alimentos.

como lavagem correta e frequente das mãos, utilização

Em fevereiro de 1998, o Ministério da Agricultura e do

adequada dos uniformes, disposição correta de todo o

Abastecimento, por intermédio da Portaria n°46, institui

material utilizado nos banheiros e o uso de sanitizantes)

o Sistema de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Con-

até a descrição, por escrito, dos procedimentos envolvidos

trole (APPCC), a ser implantado nas indústrias de produ-

no processamento do produto.

tos de origem animal, sob regime do Serviço de Inspeção

As BPF são obrigatórias pela legislação brasileira, para

Federal (SIF), adequando-se às exigências sanitárias e aos

todas as indústrias de alimentos, e as Portarias 326/97 e

requisitos de qualidade determinados tanto pelo mercado

368/97 do Ministério da Saúde, estabelecem o “Regula-

nacional, quanto pelas normas e padrões internacionais.

mento Técnico sobre as Condições Higiênico-Sanitárias

A Portaria salienta, ainda, a importância do Programa de

e de Boas Práticas de Fabricação para Estabelecimentos

Boas Práticas de Fabricação dentro do Sistema APPCC.

Produtores de Alimentos”.

Gerências, chefias e supervisão devem estar totalmente
engajadas para o êxito do programa, pois o planejamento,

fUNdAmeNtOs

organização, controle e direção de todo o sistema depende

Os fundamentos das BPPF são simples. Eles compreen-

desses profissionais. Sendo necessários investimentos para

dem quatro práticas:

a adequação das não conformidades detectadas nas insta-

•

Exclusão de microrganismos indesejáveis e material

lações e nas ações de motivação dos funcionários, o com-

estranho.

prometimento da alta administração torna-se fundamen-

Remoção de microrganismos indesejáveis e material

tal. Para que sua equipe se atualize e seu estabelecimento

estranho.

consiga se adequar às BPF descritas, é importante procurar

•

Inibição de microrganismos indesejáveis.

o aprimoramento por meio de cursos disponíveis na Escola

•

Destruição de microrganismos indesejáveis.

IDPC, além de contratar uma Consultoria Nutricional, que

A invisibilidade dos microrganismos e de alguns ma-

tem qualificação para tal implantação.

•

teriais estranhos propõe a necessidade por mudanças
para a implementação efetiva dessas práticas.
eLemeNtOs BOAs PráticAs de fABricAçãO

As Boas Práticas de Fabricação podem ser divididas em
seis elementos:
•

Fábrica e Imediações.

•

Pessoal.

•

Limpeza e Sanitização.

•

Equipamentos e Utensílios.

•

Processos e Controles.

•

Armazenamento e Distribuição.
As BPF têm uma atuação ampla e efetiva quando to-

dos esses elementos são incorporados.

referêNciAs: Portaria 46/98 de 10 de fevereiro de 1998. Ministro de Estado
da Agricultura / CVS-6/99 de 10 de março de 1999. Aprova o regulamento técnico que estabelece os parâmetros e critérios para controle higiênico-sanitário
em estabelecimentos de alimentos. [on line] disponível na internet via www.
URL:hhtp://www.saude.sp.gov.br/html/fr_links.htm. -Artigo capturado em 25
de agosto de 2000.[15] SÃO PAULO. / Secretaria de Estado da Saúde. Resolução SSE/SUS-196 de 29 de dezembro de 1998, Roteiros e guias de inspeção em
vigilância Sanitária: ficha de inspeção de estabelecimentos na área de alimentos. [on line] disponível na internet via www. URL: http://www.saude.sp.gov.
br/html/fr_links.htm. Artigo capturado em 25 de agosto de 2000. São Paulo. /
Secretaria de Estado da Saúde. Resolução SSE-196 de 29 de dezembro de 1998,
Roteiros e guias de inspeção em Vigilância Sanitária: boas práticas operacionais
para empresas aplicadoras de saneantes domissanitários. [on line] disponível
na internet via www. URL: http://www.saude.sp.gov.br/html/fr_links.htm. Artigo capturado em 25 de agosto de 2000. / [17] SBCTA –Sociedade Brasileira de
Ciência e Tecnologia de Alimentos. Boas práticas de fabricação para empresas
processadoras de alimentos. 4ed. Campinas: Profiqua, 1995. 24p. / [18] SBCTA
–SBCTA –Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos. Higiene
e sanitização para empresas de alimentos. 1ed. Campinas: Profiqua, 1995. 14p.
*reNAtA cAires BOrBA (CRN 12241), JerUsA cLArO sAi fUKUgAUti
(CRN 9084) e deBOrA JUreidiNi tOzO (CRN 10850), membros da empresa Tri Nutri Assessoria e Consultoria Nutricional.
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meu bairro, minha padaria

Brilha muito,

SOl!

Há mais de 20 anos, a Panificadora Sol é uma das mais tradicionais
referências de comércio de vizinhança no Planalto Paulista. Saiba porque.
Marcus Frediani

Fábio, Dona Teresa e Seu Cabral: família que trabalha unida, permanece unida na padaria.

P
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Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil há

Deixando para trás o ofício de agricultor

exatos 515 anos. E um outro “parente” e con-

em sua linda Celorico da Beira, na província

terrâneo dele, José Cabral da Fonseca – ca-

de Beira Alta, Centro-Norte de Portugal, ele

rinhosamente chamado de Seu Cabral por

chegou ao Brasil em 1963, indo logo trabalhar

todos aqueles que conhecem o simpático

num bar, que um irmão seu já instalado no

proprietário da Panificadora Sol, no Planalto

País, tinha no bairro paulista da Lapa. Dota-

Paulista –, descobriu o amor pela padaria há

do com habilidades comerciais inatas, ficou

mais de 50.

ali durante seis meses e, logo na sequência,

meu bairro, minha padaria

começou a trabalhar na padaria de um primo

A padaria ficou mais de seis meses fechada

seu, onde permaneceu por outros seis meses,

durante a reforma. Naquele tempo, dava para

até se sentir seguro em termos de experiência

esperar tudo isso para reabrir uma casa; o

acumulada e financeiramente apto para abra-

que, atualmente, seria impossível, porque

çar uma sociedade em seu primeiro empreen-

há muita concorrência e a clientela, como se

dimento, a Padaria Paládio, na Rua Luis Góes,

sabe, é muito volátil”, pondera Fábio Pinheiro

em Mirandópolis.

da Fonseca, filho do casal, administrador de

Na sequência, colecionou muitas vitórias

empresas formado, e que, desde 2008, divide

e, é claro, alguns percalços também (porque,

o comando da Sol com seus pais, cuidando,

como todo mundo sabe), a vida de um empre-

hoje, praticamente de toda a parte adminis-

endedor não é exatamente um “mar de rosas

trativa e financeira do estabelecimento.

no Brasil – em sociedades e no comando de

E foi com a mesma e legítima preocupa-

muitas outras casas, entre as quais a Padaria

ção de acompanhar as mudanças propostas

Sagres, na Vila Mariana, a Ceci, também no

pelo mercado e pelo consumidor, que a Pani-

Planalto Paulista, e a Porta do Sol, no Jabaqua-

ficadora Sol acaba de passar por uma refor-

ra, além de uma fábrica de pães na Rodovia

ma completa, que além de conferir um mo-

Raposo Tavares e uma pizzaria em Moema.

derno e sofisticado visual ao local, também

“Aprendi muitas coisas ao longo dessa pro-

conseguiu a façanha de aumentar considera-

dutiva trajetória. E a principal delas, sem dú-

velmente o número de clientes desde o últi-

vida, é que um panificador tem sempre que

mo mês de março, quando ela foi concluída.

acompanhar a evolução do mercado e estar à

“Com ela, a metragem da nossa área de ven-

frente das tendências para agradar e melhor

da saltou de 92m2 para 200m2, prestigiando

atender ao consumidor”, ensina Seu Cabral,

a parte da conveniência e a do restaurante.

com muita sabedoria.

Isso foi possível graças à racionalização do
espaço de nossa área de produção – com a

de PAi PArA fiLhO

compra de equipamentos novos, mais com-

Não foi por outro motivo, então, que Seu Ca-

pactos – e, ainda, à anexação à padaria do

bral colocou em prática essa importantíssima

espaço de um imóvel vizinho. Além disso,

lição logo que assumiu o comando da Panifi-

embora estacionamento não seja um proble-

cadora Sol, há cerca de 20 anos. A padaria, que

ma por aqui, porque a Sol fica numa rua bem

já era muito tradicional no bairro, uma vez

tranquila, também adquirimos um imóvel

que já existia há pelo menos quatro décadas

próximo para os que nossos clientes possam

no mesmo local, precisava de uma reformu-

guardar seus carros com total segurança e

lação total. “Meu pai e minha mãe, Dona Te-

comodidade”, explica Fábio. É, como se vê, o

resa, praticamente, colocaram as antigas ins-

“Sol” dessa padaria vai continuar brilhando

talações abaixo, e construíram tudo de novo.

forte por muito e muito tempo.

Ampliação da área
de restaurante: agora
o espaço acomoda
até 90 pessoas
confortavelmente.
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inaugurações & reinaugurações

Padaria de

ShOPPing
Marcus Frediani

Rogério: cheirinho
gostoso de pão quente
no Shopping Paulista.

Com a inauguração da nova padaria de Rogério Shimura, o cheiro do pão
quentinho já é uma realidade no Shopping Paulista.

O
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O Shopping Paulista está com uma super

Depois de fechar a loja de fábrica de sua

novidade. Acaba de ser inaugurada por lá a

sede no bairro do Ipiranga, por razões de oti-

Padaria Rogério Shimura. Situada no primei-

mização do espaço industrial, Rogério rece-

ro andar daquele centro de compras, anexa

beu, em setembro do ano passado, um con-

à futura área de expansão do shopping ela

vite da Diretoria do Shopping Paulista, para

já caiu no gosto das mais de 1,5 milhão de

montar uma nova loja no lugar. Entusiasma-

pessoas que circulam no lugar mensalmen-

do ele começou a desenvolver o projeto com

te. Com conceito inovador, diferente de tudo

um arquiteto, que, no então, viria a ganhar

que existe no Brasil, ela surge com a propos-

sua forma final após uma visita feita por ele

ta de proporcionar uma experiência única

à feira de panificação Südback . “Logo no pri-

para os clientes da loja: a de ver o produto

meiro dia que cheguei lá, liguei para ele e pedi

que querem adquirir ser assado, literamente,

para ele parar tudo que estava fazendo. Enviei

na frente deles, para, depois, ser levado para

algumas fotos do que vi lá por e-mail, e disse

casa ou consumido ali mesmo, numa ampla

a ele que reiniciasse o projeto a partir dali”,

mesa coletiva.

conta o maître-boulanger.

inaugurações & reinaugurações

PONtO qUeNte

sua nova loja. Respeito ao meio ambiente?

Longe de ser um quiosque, a ideia original

Maior impossível: “Esse forno tem uma coifa

de Rogério Shimura foi montar uma padaria

embutida, o vapor que é gerado ela transforma

que, efetivamente, funcionasse numa área

em água e vai para o esgoto. Ou seja, não gera

pequena, com pouco mais de 20 metros qua-

efluente algum”, explica Rogério. E outro des-

drados, vendendo desde produtos tradicionais

taque do lugar é um incrível forno que faz um

de padaria – como pão francês, sonhos e pão

pão na chapa, em 15 segundos, sem (acredite!)

doce –, até itens diferenciados, sofisticados e

a necessidade de se ter uma chapa.

gourmet, como uma baguete de azeitona, que

Por enquanto, a loja de Rogério Shimu-

não existe no mercado, um pão de bourjolais

ra no Shopping Paulista vai continuar sendo

com gorgonzola e uma broa de milho salgada,

a única na cidade. Mas ele dá pistas de que

receitas desenvolvidas na famosa escola que

daqui a seis meses, depois que ele entender

Rogério também mantém na sede do Ipiranga.

melhor o negócio, existe uma grande possibi-

O funcionamento da padaria do shopping

lidade de ele se transformar numa franquia.

é simples: os profissionais treinados que nela

“Vamos ver, pode ser... Tudo isso é muito novo

atuam recebem a massa pronta congelada da

para a gente”, diz ele, fazendo mistério. Mas

fábrica, colocam-na em temperatura ambien-

está na cara que essa ideia caminha a passos

te, porcionam, modelam, fermentam e assam a

largos, porque o protótipo de uma loja quase

massa no ponto quente, com o auxílio luxuoso

idêntica a essa – a diferença é que ela será um

de equipamentos moderníssimos e de última

pouquinho maior, em função da inclusão de

geração, como um forno da marca Wiesheu,

um módulo de sorvetes – vai estar em exposi-

que tem turbo, lastro e câmara fermentadora,

ção no Expo Center Norte, durante a próxima

trazido com exclusividade pela Prática para

FIPAN. Então, vá até lá conferir!

Funcionários treinados
preparam as delícias na
frente dos clientes.
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cOBrAnçA de
SAcOlAS PláSticAS
fornecidas ao consumidor
A prática de distribuição de sacolas aos
consumidores foi inserida em certo momento
pelas empresas, sem qualquer obrigação legal.
Novas sacolas plásticas:
o panificador pode
optar entre distribuí-las
gratuitamente –assumindo
os custos –, não utilizá-las
e até mesmo vendê-las.

Fernanda Carvalho / Fotos Públicas

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

N

No ano de 2012, o então prefeito da Cidade de São Paulo

existentes no município. A aplicação da referida lei ficou

promulgou a Lei nº 15.374/11, que tem como objeto proi-

suspensa até o fim do ano de 2014, em razão de discus-

bir a distribuição gratuita ou a venda de sacolas plásticas

são a respeito de sua constitucionalidade. O Tribunal de

a consumidores em todos os estabelecimentos comerciais

Justiça do Estado de São Paulo, em decisão proferida no
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final do ano de 2014, julgou no sentido de ser constitucional a Lei nº15.374/11.
Dessa forma, cabia à municipalidade regulamentar a aplicação desta junto
aos munícipes.
Em 06 de janeiro de 2015, a Prefeitura de São Paulo editou o Decreto nº
55.827, regulamentador da Lei nº 15.374/11, proibindo a distribuição ou venda
de sacolas plásticas aos consumidores permitindo, porém, a utilização de sacolas reutilizáveis. Pouco tempo depois, a Autoridade Municipal de Limpeza
Urbana (Amlurb) editou a Resolução nº 55, definindo o termo “sacolas reutilizáveis”. Pela referida Portaria, estas deverão ser de duas cores: verde, para
depósito de resíduos domiciliares secos reutilizáveis; e cinza, para depósito de
resíduos domiciliares orgânicos, não orgânicos e não reutilizáveis.
As referidas sacolas, de ambas as cores, deverão ser fabricadas com no mínimo 51% de material proveniente de tecnologias sustentáveis (bioplástico),
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ou de outras fontes naturais renováveis, ou naturais de

Tal fornecimento é um uso que se estabeleceu no comércio, mas

recomposição, além de reciclável. Ainda deverão possuir

não se torna lei, nem impede a alteração da prática pelas empre-

dimensão mínima de 48cm x 55cm, espessura mínima de

sas, até porque não se pode interpretar em desfavor do obrigado

30 micra, área mínima de 2.640 centímetros quadrados e

a obrigação que só a ele vincule, sem a contraprestação de quem

suportar carga a partir de 9,99Kg.

é por ela beneficiado.

A Municipalidade transferiu para o comércio o custo do

Mas, ainda que à prática se quisesse atribuir uma força

fornecimento das novas sacolas plásticas, sem, contudo, se

quase jurídica, o costume se modifica com o evoluir do tempo,

preocupar com o alto custo delas. Por conta disso, muitos

assim como a lei; outras necessidades alteram ou extinguem as

comerciantes passaram a dividir esse custo com os consu-

práticas anteriores e criam práticas ou costumes novos, como

midores, ou seja, passaram a cobrar pelas novas sacolas,

se vê diuturnamente. No caso próprio do comércio, vimos o

fato esse que motivou a Fundação Procon a se manifes-

estacionamento gratuito ser substituído pelo estacionamento

tar em sentido contrário a tal prática. Em maio de 2015 o

pago, os serviços bancários gratuitos passarem a ser remune-

Procon e a Associação Paulista de Supermercados (Apas)

rados, os serviços de entrega a domicílio serem gratuitos em

pactuaram acordo no sentido de os supermercados forne-

algumas localidades e cobrados em outras; até o singelo cafe-

cerem, durante dois meses, a contar de 11 de maio de 2015,

zinho, tradição brasileira que compunha a refeição nos restau-

duas sacolas gratuitas aos consumidores. Esse acordo não

rantes, hoje é cobrado à parte. A mesma evolução se observa

á aplicável às empresas do setor de panificação.

no campo dos costumes e das relações pessoais e familiares,

Sem entrar no mérito da discussão se a Lei nº

em que práticas antigas e consideradas obrigatórias restam

15.374/11, o Decreto Regulamentador e a Portaria da

esquecidas, desfiguras ou substituídas por outras. O reconhe-

Amlurb são bons ou ruins, temos que discutir sobre a

cimento do uso ou da prática (ou do costume, se for adotada

posição do Procon contra a cobranças das sacolas. Esta

a classificação da agravada) jamais impediria a alteração e a

é fundamentada em eventual prejuízo ao consumidor,

substituição por outro, como vem ocorrendo a agravada reco-

tendo em vista que este, ao adquirir produtos de um es-

nhece em nível mundial.”

tabelecimento comercial, possui o direito adquirido pelo

Ou seja, a prática de distribuição de sacolas aos con-

costume, de receber recipiente para transporte de tais

sumidores foi inserida em certo momento pelas empre-

itens. Outro argumento do Procon é que o custo das sa-

sas, sem qualquer obrigação legal. Não há como obrigá-

colas já está embutido nos produtos.

-las a manter tal prática sem lei específica nesse sentido.

Porém, não há amparo legal na posição do Procon. Em
recente decisão de caso semelhante, o Tribunal de Justiça

cONcLUsãO

do Estado de São Paulo, o Ilustre Relator do Agravo de Ins-

A conclusão a que chegamos é o panificador é livre para

trumento nº 0165606-66.2012.8.26.0000 Desembargador

decidir a melhor forma de utilizar as sacolas plásticas

Torres de Carvalho julgou da seguinte forma:

criadas pela Prefeitura de São Paulo. Pode optar entre

“Não há como caracterizar o fornecimento gratuito de sa-

distribuí-las gratuitamente –assumindo os custos –, não

colas plásticas nos supermercados como um costume jurídico.

utilizá-las e até mesmo vendê-las. Caso o Procon autue

Falta-lhe a prática uniforme, constante, pública e geral, pois há

alguma padaria pela venda das sacolas instituídas pela

empresas que não as fornecem (os atacadistas, por exemplo), e

Prefeitura de São Paulo, cabe recurso e, se for o caso,

falta a consciência de corresponder a uma necessidade jurídica,

ação judicial visando à anulação da infração e de even-

pois não cabe confundir o conforto ou a conveniência com a ne-

tual multa aplicada. Lembramos que as sacolas plás-

cessidade jurídica da gratuidade; e não vem suprir lacuna ou in-

ticas brancas estão proibidas dentro da cidade de São

terpretar a lei, mas atuar contra ela ao desconsiderar o preceito

Paulo apenas.

básico de que apenas a lei cria obrigações (ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei,
nos termos do art. 5º II da Constituição Federal). Falta-lhe também o elemento interno, a consciência de sua obrigatoriedade.

70

IP&C 800 Jun/Jul 2015

*JULiO cezAr NABAs riBeirO (OAB/SP 258.757) é advogado associado da
Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados, escritório responsável
pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.

jurídico cível

Jun/Jul 2015 IP&C 800

71

conexão fiesp

energiA e águA:

mais desafios para a indústria
No Brasil, o empresário enfrenta cotidianamente muitos desafios: alta
carga tributária, falta de infraestrutura, emperramento da máquina
burocrática. Agora, com o período de estiagem que assola o Sudeste, a
indústria, bem como os brasileiros, tem mais uma barreira a enfrentar: a
falta de água e de energia elétrica.

O

Por Ricardo Martins*
StockFree

O apagão de janeiro, que deixou 12 unidades da Federação sem luz por uma hora, foi o primeiro do ano, mas a
precariedade da infraestrutura energética no Brasil indica
que não deverá ser o último. Sem planejamento técnico
ou aviso prévio por parte das autoridades, o empresário
terá de se prevenir para não arcar com o prejuízo.
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 variações climáticas “imprevisíveis”, como
dizem os políticos, mas não é só isso. Não é preciso ser

Apagão em São Paulo: há pelo menos dez anos, analistas já
sabiam que as mudanças climáticas gerariam períodos de crise
de abastecimento no Brasil.

especialista para saber que a natureza é cíclica. Preven-

o setor industrial em todas as reuniões com autoridades

ção e planejamento de longo prazo ajudariam bastante

para decidir estratégias e ações a respeito da crise hídrica.

neste momento.

Também está presente para orientação dos usuários in-

Há pelo menos dez anos, analistas já sabiam que as

dustriais sobre o que fazer para enfrentar a crise. No site:

mudanças climáticas gerariam períodos de crise de abas-

www.fiesp.com.br/agua está disponível para download a

tecimento no Brasil. Mesmo assim, obras para a geração

cartilha “Gerenciando a Escassez de Água na Indústria”.

e distribuição de energia estão atrasadas ou paralisadas,

Para reduzir a imprevisibilidade, CIESP e Fiesp cobram

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

do governo maior transparência sobre o racionamento.

de desperdício nas tubulações. Tudo por falta de investi-

Para as empresas é melhor que sejam avisadas dos cortes

mentos adequados ou direcionamento incorreto de nos-

com antecedência, para que possam planejar a interrup-

sos governantes.

ção da produção ou sua manutenção com geradores.

Em São Paulo, estado que gera um terço do PIB nacional, o que fazer com a produção? O importante neste
momento é ficar atento e buscar alternativas para enfrentar a situação. O CIESP e a Fiesp têm representado
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*ricArdO mArtiNs é diretor do Centro das Indústrias do Estado de São
Paulo (CIESP – Distrital Leste) (www.ciespleste.com.br) e diretor de Relações
Internacionais e Comércio Exterior da FIESP.

ip&c international
WheAt PLANted AreA is exPected tO fALL 15% iN
ArgeNtiNA
Wheat planted in Argentina must be reduced by 15% this
season to about 3.6 million hectares. The projection was made
by Gustavo López, director of the Buenos Aires consultancy
Agritrend. The information was released by the website
AgroSouth News. The expert blames the low international
prices and government policy which impose export quotas for
this fall planting intentions. The forecast Agritrend is similar to
that of other entities in the neighboring country. The drop in
Argentine production benefits Brazilian farmers.
sUPerficie PLANtAdA cON trigO deBe cAer 15% eN ArgeNtiNA

El trigo sembrado en Argentina se debe reducir en un 15% en
esta temporada a unos 3,6 millones de hectáreas. La proyección
fue hecha por Gustavo López, director de la consultora Buenos
Aires Agritrend. La información fue publicada por el sitio
web AgroSouth Noticias. El experto culpa a los bajos precios
internacionales y la política del gobierno que imponen cuotas
de exportación para este otoño las intenciones de siembra.
El Agritrend previsión es similar a la de otras entidades en el
país vecino. La caída de la producción argentina beneficia a los
agricultores brasileños.

still a minority in decision-making. Given this reality the Women’s
Committee of SAMPAPÃO, with the help of the Department of
Marketing of organizations, is preparing for the second half of
2015 a workshop on the role and growing importance of the role
of women in the bakery and confectionery sector.
mUJeres emPreNdedOrAs estáN eN AUmeNtO eN BrAsiL

Según los datos de Serasa Experian, Brasil cuenta con más de
5,5 millones de mujeres empresarias, lo que representa el 43%
de los dueños de negocios en el país. La encuesta también tiene
en cuenta la media de edad es de 44 años. Sin embargo, este
porcentaje se distribuye en las micro o pequeñas porque las
grandes empresas, que siguen siendo una minoría en la toma
de decisiones. Ante esta realidad Comité de SAMPAPÃO de la
Mujer, con la ayuda del Departamento de Comercialización de
las organizaciones, se está preparando para el segundo semestre
de 2015 un taller sobre el papel y la creciente importancia del
papel de la mujer en el sector de la panadería y confitería.
qUALity iN the first PLAce

With the theme “Innovation, Quality, Freezing and Profitability
– The Future of the Bakery”, the 30th edition of Congrepan –
Congress Brazilian of Bakery and Confectionery Industry will be
promoted between August 26th to 30th at the Costa do Sauípe
Events Center, in brazilian state of Bahia. Held every two years
by Abip and its affiliated entities – including SAMPAPÃO –, the
event aims to bring together the entrepreneurs of the sector
and bring information that will impact the bakery business in all
the country over the coming years. “But we will hold the 30th
Congrepan with a different, innovative approach. In this edition,
we intend to reconcile a good deal of technical data on quality
of breads, expansion of the product mix, frozen bread, and
management that raises the profitability of the business. And
the choice of Costa do Sauípe was deliberate because it offers
the Congressman and his family a rest room and relaxation “,
explains José Baptista de Oliveira, president of Abip.

The results of the “Survey Meal – Average Price 2015”, a survey
conducted by the Association of Covenant Meal and Food
Companies (ASSERT) for the worker and conducted by the
Datafolha Institute, indicate that consumers and traders are
in tune when it comes to the relevance of offer healthy foods.
According to the study, which evaluates the average amount
paid for a meal at home, 62% of owners and representatives
of respondents commercial establishments have as its
main concern the supply of high-quality food with fresh and
selected products. The survey “Eating Habits of the Brazilian
Workers”, unpublished survey conducted by the research
agency Alelo in the country in 2014, shows that the concern
of traders with the quality of food is based. Asked what the
most important aspect when choosing the place where to
have lunch, 57% of workers polled by Alelo say the food quality
is a determining factor in the decision. The more than 5000
respondents by search ASSERT also indicated the salads and
vegetables as the healthiest foods offered on their menus,
with 81% of responses. Vegetables (49%) and fish (37%)
occupy respectively the second and third place in the opinion
of traders polled by the entity.

cOstA dO sAUíPe reciBe cONgrePAN 2015

cALidAd eN eL Primer LUgAr

cOstA dO sAUíPe receives cONgrePAN 2015

Con el tema “Innovación, Calidad, Congelación y Rentabilidad
– El futuro de la Panadería”, la 30 edición de Congrepan –
Congreso Brasileño de Panadería y Confitería Industria se
promoverá entre agosto 26 a 30 en la Costa do Sauípe Events
Center, en el estado brasileño de Bahía. Celebrado cada
dos años por Abip y sus entidades afiliadas – incluyendo
SAMPAPÃO –, el evento pretende reunir a los empresarios
del sector y llevar la información que impactará el negocio de
panadería en todo el país en los próximos años. “Pero vamos
a celebrar el trigésimo Congrepan con un enfoque diferente,
innovador. En esta edición, tenemos la intención de conciliar
una buena cantidad de datos técnicos sobre la calidad de los
panes, la ampliación de la gama de productos, pan congelado,
y la gestión que eleva la rentabilidad de el negocio. Y la elección
de Costa do Sauípe fue deliberado, ya que ofrece la congresista
y su familia una sala de descanso y relajación “, explica José
Baptista de Oliveira, presidente de Abip.
eNtrePreNeUrs WOmeN Are ON the rise iN BrAziL

According to data from Serasa Experian, Brazil has more than
5.5 million women entrepreneurs, representing 43% of business
owners in the country. The survey also takes into account the
average age is 44 years. However, this share is distributed in
micro or small companies because the big companies, they are

Los resultados de la “Encuesta de comidas – Precio Promedio
2015”, una encuesta realizada por la Asociación de Pacto
de Comidas y Empresas de Alimentación para el Trabajador
(ASSERT) y realizada por el Instituto Datafolha, indican que los
consumidores y los comerciantes están en sintonía a la hora
de la relevancia de la oferta de alimentos saludables. Según
el estudio, que evalúa el monto promedio pagado por una
comida en casa, el 62% de los propietarios y representantes
de los encuestados establecimientos comerciales tienen como
principal preocupación el suministro de alimentos de alta
calidad con productos frescos y seleccionados. La encuesta
inédita “Hábitos alimentarios de los Trabajadores de Brasil”,
realizada por la agencia de investigación Alelo en el país en
2014, muestra que la preocupación de los comerciantes con la
calidad de los alimentos se basa. Cuando se le preguntó cuál
es el aspecto más importante a la hora de elegir el lugar donde
almorzar, el 57% de los trabajadores encuestados por Alelo
dicen que la calidad de los alimentos es un factor determinante
en la decisión. Los más de 5.000 encuestados por la búsqueda
ASSERT también indicaron las ensaladas y verduras, los
alimentos más saludables que ofrece en sus menús, con un 81%
de las respuestas. Verduras (49%) y pescado (37%) ocupan
respectivamente el segundo y tercer lugar en la opinión de los
comerciantes encuestados por la entidad.
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serviços

você conhece a

tV SAMPAPãO?

cALeNdáriO cUrsOs BásicOs
idPc 2015
JULhO
cUrsO

dAtA

diAs

hOráriO

TV SAMPAPÃO

Brigadeiros (9h)

01/07 a03/07

Qua. a Sex.

9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h)

01/07 a 03/07

Qua. a Sex.

16:00h às 19:00h

Sopas (15)

20/07 a 24/07

Seg. a Sex.

9:00h às 12:00h

Sopas (15)

20/07 a 24/07

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação
de Alimentos (8h)

20/07 a 21/07

Seg. e Ter.

16:00 às 20:00h

Responsável Técnico (15h)

20/07 a 24/07

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Tábuas de Frios (3h)

22/07

Quarta Feira

9:00h às 12:00h

Básico de Salgados (20h)

27/07 a 31/07

Seg. a Sex.

9:00h às 13:00h

Básico de Salgados (20h)

27/07 a 31/07

Seg. a Sex.

16:00h às 20:00h

Rotulagem Nutricional (3h)

29/07/2015

Quarta Feira

16:00h às 19:00h

Pães de Fibras/ Funcionais (17,5h)

27/07 a 31/07

Seg. a Sex.

16:00h às 19:30h

AgOstO

Sempre ao alcance de um clique, a TV
SAMPAPÃO está agora também no Facebook.

C

cUrsO

dAtA

diAs

hOráriO

Pães Rústicos (17,5h)

03/08 a 07/08

Seg. a Sex.

9:00h às 12:30h

Decoração de Bolos com Bicos (15h)

03/08 a 07/08

Seg. a Sex

16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação
de Alimentos (8h)

03/08 a 04/08

Seg. e Ter.

16:00h às 20:00h

Responsável Técnico (15h)

03/08 a 07/08

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Básico em Confeitaria (112h)

03/08 a 16/09

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Massa Folhada (20h)

10/08 a 14/08

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Rotulagem Nutricional (3h)

12/08

Quarta Feira

9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h)

17/08 a 19/08

Seg. a Qua.

9:00h às 12:00h

Criada com o objetivo de integrar a comunidade panifica-

Brigadeiros (9h)

17/08 a 19/08

Seg. a Qua.

16:00h às 19:00h

dora de São Paulo e do Brasil por meio da internet, a TV

Naked Cake (7h)

20/08 a 21/08

Qui.e Sex.

9:00h às 12:30h

SAMPAPÃO já contabiliza um enorme acervo de vídeos à

Naked Cake (7h)

20/08 a 21/08

Qui.e Sex.

16:00 às 19:30h

Básico salgado (20h)

24/08 a 28/08

Seg. a Sex.

9:00h às 13:00h
16:00h às 20:00h

disposição dos internautas. São reportagens especiais e no-

Básico salgado (20h)

24/08 a 28/08

Seg. a Sex.

tícias, além de receitas, palestras, eventos, entrevistas, co-

Tábuas de Frios (3h)

31/08

Segunda feira 16:00h às 19:00h

bertura de feiras e programas especiais, como o “Pergunte
ao Presidente” e “Mesas Redondas” sobre assuntos quentíssimos e atuais ligados às atividades do SAMPAPÃO e ao
setor e ao mercado de panificação. Tudo organizado no site
das entidades: basta clicar no ícone TV SAMPAPÃO e esse
universo se abre para você.
Mensalmente, todos os associados recebem por e-mail
uma newsletter com alguns dos principais e mais recentes

Bem-viNdOs NOvOs
AssOciAdOs dO sAmPAPãO!
BELA EMBU PÃES E DOCES – EIRELI-EPP
BERTA PADARIA LTDA. – ME

Av. Guilherme Giorgi, 210

EMPÓRIO DO PARQUE – EIRELI-EPP

Av. Santo Antonio, 1.344

FAFE – COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO – EIRELI-EPP

te canal exclusivo dos panificadores. E a novidade, agora é

IRMÃOS BASTOS BERNARDES & CIA. LTDA.

que a TV SAMPAPÃO também está no Facebook, ampliando

JEFERSON ROSA DE SOUSA – ME
LANCHES ESTRELA DO PARQUE LTDA.
MARIA PHILÓ ALIMENTOS DELIVERY – EIRELI-EPP

curtem assuntos ligados às padarias, que podem se infor-

MAURÍCIO DA NAVE CORDEIRO

mar e trocar ideias pela página.

NAHA FESTAS COMÉRCIO DE SALGADOS – EIRELI

Caso tenha interesse de participar de um dos vídeos ou
quadros da TV SAMPAPÃO, por favor, entre em contato com

R. Emílio Colella, 108

BOLO PAULISTA A.S. PANIFICADORA LTDA. – ME

temas integrados ao menu de reportagens e programas des-

ainda mais a interação entre as pessoas que trabalham e

Av. Elias Yazbek, 2.247

PADARIA E CONF. ROSAS DE MAIO – EIRELI-EPP
PÃES E DOCES RAINHA DO OLIVEIRA LTDA.

R. Tangará, 281
Av. Gustavo Adolfo, 555
Rua Aimorés, 360
Pça. Dr. Mário Margarido, 17
Al. dos Arapanés, 1.494
R. Bráulio Tertuliano Vieira, 8
Av. Salgado Filho, 1.507
R. Ailson Simões, 37
R. Dr. José Pereira Gomes, 670/677

a TeleShow pelo e-mail contato@lt3studios.com.br, e mande

PAN. E CONFEITARIA UNIÃO DA PONTE RAZA LTDA.

Av. São Miguel, 4.447

PANIFICADORA CHARLU LTDA.

Av. Sapopemba, 1.311

a sua sugestão. Sua opinião é muito importante!

VALE DAS ROSAS PAN. E CONFEITARIA – EIRELI-EPP Pça. Visconde de Sousa Fontes, 56
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