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editorial

Bola fora e bolas dentro
O balanço entre as coisas e surpresas boas e ruins da nossa vida associativa
até agora no ano de 2015 fechou no azul, com um resultado amplamente
positivo. Mais um motivo para a gente continuar correndo atrás.

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

A vida é uma sucessão de surpresas, umas
muito boas e outras nem tanto. A gente tem a
sensação dessa ambiguidade com uma frequência absurda. E é do balanço entre as coisas e
surpresas boas e ruins que podemos ver também o que devemos carregar ou não ao longo
de nossas existências aqui sobre a Terra. Quer
alguns exemplos? Então, vamos lá!
Quem poderia imaginar que, ao ligar a
televisão no domingo 7 de junho, iríamos nos
deparar com uma das mais absurdamente
toscas demonstrações de desrespeito à classe
dos panificadores, travestida num comercial
de “campanha” criado pela agência Africa
Zero para as marcas Pullman e Plus Vita, da
Bimbo, apresentando as linhas Pullman Sabor
de Padaria e Plus Vita Sabor de Padaria, cujo
lançamento ganhou até um lugar de destaque
na seção “NOVIDADES” de nossa última edição?
Em síntese, o filme idiota de 45 segundos,
exibido em rede nacional de TV – e em versão
de 30 segundos na mídia digital, onde ganhou
a não menos imbecil alcunha de “Clipe dos Padeiros” –, é embalado por música entoada por
panificadores, mostrando como eles sentem
falta de seus clientes, após o lançamento da
linha. No encerramento da “peça”, um garoto
abre a geladeira, revelando em seu interior um
padeiro de grossos bigodes congelado (Alusão
a um português? Alôôô?!), chorando e cantando a última estrofe da música composta por
algum “gênio” da publicidade, que diz: “Sem
você, meu sonho acabou!”
Que bola fora, hein, gente?! Confesso que
nos meus mais de 50 anos de panificação, nunca havia visto na telinha uma demonstração tão
tola e de mau gosto direcionada à nossa categoria, que, se a Bimbo não sabe, é extremamente
benquista pelos consumidores, causando neles,
com toda a certeza, no máximo um sorrisinho
amarelo de desaprovação. Imediatamente, entramos em contato com a empresa, que, percebendo o erro crasso, tirou aquela aberração do

ar, enviando ao SAMPAPÃO um pedido formal
de desculpas. Se este foi aceito ou não, só o tempo e os mapas de vendas da Bimbo para as padarias de São Paulo e do Brasil vão dizer.
Bem, mas o que importa é falar de coisas
e surpresas boas, como aquelas que você vai
ler nas páginas desta edição super especial
da Revista IP&C. Entre outros temas, você encontrará nela a cobertura completa da FIPAN
2015 – a nossa feira de panificação, confeitaria e varejo independente –, que, contrariando
todos os prognósticos negativos, espantou a
crise e, mais uma vez, cravou impressionantes recordes de negócios e de visitação. Outro
destaque é a cobertura do Jantar do Panificador, promovido pelo SAMPAPÃO, no dia 3 de
julho, que atraiu nada menos de 1.500 pessoas para o Clube Juventus, para ver o show
de Chitãozinho & Xororó e compartilhar, com
muita alegria, uma grande festa com os amigos e patrocinadores.
Surpresa boa, embora minuciosamente calculada, foi também o sucesso do lançamento
do livro dos “100 Anos da Aipan-SP”, realizado em grande estilo e com a participação de
um enorme número de convidados na Livraria
Cultura da Av. Paulista. E outra, a receptividade obtida com a promoção do curso de capacitação de multiplicadores, cuja primeira etapa
sediamos aqui na Escola IDPC do SAMPAPÃO,
como resultado de mais uma bem-sucedida
parceria com a Abip, a Abitrigo e a UIBC.
Com tanta coisa boa acontecendo, como
eu disse no primeiro parágrafo lá do alto desta nossa conversa, o balanço entre as coisas e
surpresas boas e ruins da nossa vida associativa até agora no ano de 2015 fechou no azul,
com um resultado amplamente positivo. Só
que, como você sabe muito bem, para nós, a
luta não para. Então, “vambora” correr atrás
de novas conquistas, porque a gente trabalha
muito e, é claro, a gente merece.
Um forte abraço, meus amigos!
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mErchANdiSiNG Em PONTO dE
vENdA é TEmA dE PAlESTrA
Marcus Frediani

A comunicação, por meio de uma forte presença, constante e estimuladora, é, hoje, um processo irreversível no
âmbito dos pontos de venda. E foi exatamente para falar
sobre uma das facetas mais importantes da comunicação
aplicada à obtenção de resultados no varejo, que o Ciclo

comunicação visual, iluminação, som, aromas e texturas,

de Palestras do SAMPAPÃO/Fiesp recebeu, no dia 23 de ju-

unindo-se a arquitetura. Atualmente os cenários das lojas

nho, Heloisa Omine, especialista em store design, sócia-di-

cada vez mais precisam encantar os clientes, convencê-los

retora da R2E by Shopfitting e, ainda, professora no curso

a entrar, a olhar, a se identificar com o ambiente e a consu-

de pós-graduação de Comunicação com o Mercado e do

mir”, ensina ela.

Núcleo de Varejo da ESPM-SP, para falar sobre o merchan-

Para a especialista, a nova geração de ponto de venda

dising no ponto de venda.

preocupa-se e já atende a essas novas necessidades e

Segundo Heloísa, o estímulo no PDV começa já na fachada

demandas do consumidor, por meio de ambientação de

da loja, convidando o consumidor a entrar e a descobrir as

produtos e marcas que são percebidas como serviço ao

inúmeras opções ali oferecidas. A ambientação do ponto

consumidor. “Dessa forma, integrar e gerar a participação

de venda ganha, assim, uma nova dimensão, pois através

do consumidor, em última análise, é a principal abordagem

dela, as lojas transformam-se em destinos para compras

do merchandising no momento atual e tem por objetivo

e para vivenciar momentos inesquecíveis. “Atualmente, as

vender e também romper com a crescente imunidade aos

novas ferramentas de comunicação no PDV são hoje mul-

apelos da comunicação de massa que o consumidor veio

tidisciplinares, utilizam cores, design de equipamentos,

adquirindo nos últimos anos”, pontua a especialista.

SAlTO dE quAlidAdE dA PANiFicAçãO BrASilEirA
O convênio foi firmado pela Associação Brasileira da Indús-

to, é preciso que a produção de pães seja focada em novas

tria do Trigo (Abitrigo), pela Associação Brasileira da Indús-

tecnologias e na diversidade de produtos”, afirma Manuel.

tria da Panificação e Confeitaria (Abip) e pelo SAMPAPÃO

De acordo com o especialista, a tendência mundial está ba-

com a União Internacional da Indústria da Panificação e

seada num tripé: a tecnologia do congelamento, o processo

Confeitaria (UIBC). Além de ter arcado com parte dos cus-

de fermentação lenta, e a produção de pães rústicos e di-

tos, o SAMPAPÃO forneceu todo o apoio logístico para sua

versificados. “Estes três fatores se complementam”, diz ele.

realização. Esse acordo resultou, inicialmente, na realização

A técnica de congelamento, explica, proporciona ganhos

de dois cursos: o “Curso de Congelamento” e o “Curso de

de produtividade, por otimizar o manejo da produção. “Os

Pães Rústicos”, iniciados dia 20 de julho, na sede SAMPA-

pães congelados são produzidos por grandes padarias ou

PÃO, em São Paulo.

centrais de produção, que os fornecem às padarias médias

Com dez dias de duração, e 40 horas cada sessão, os cur-

e/ou pequenas. Livres do encargo de produzir os pães co-

sos estão sendo ministrados pelo professor Manuel Flecha,

muns diariamente, estas padarias podem se concentrar na

mestre em panificação pela Escola de Panificação de Madri,

produção de pães diferenciados, de maior valor agregado”,

e é direcionado aos professores do Senai, com o objetivo de

ensina Manuel Flecha, acrescentando que o congelamento

formar multiplicadores. Nada menos do que 35 professores

também alivia o trabalho do padeiro e confere maior flexibi-

de panificação do Senai, provenientes de doze estados. “O

lidade à produção, permitindo que o panificador prepare os

consumidor está mudando seus hábitos de consumo e a

pães de forma a atender à demanda, reduzindo o desperdí-

panificação precisa acompanhar suas tendências. Para tan-

cio e/ou a insuficiência da produção.
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de engenharia e a processos definidos para agilizar a produção segundo preceitos como kanban e lean manufacturing,
com segurança, qualidade e maior produtividade. A comuniBralyx

cação visual, que é um dos pontos altos do projeto, propicia

NOvA SEdE dA BrAlyx
rEFlETE PErFil dE iNOvAçãO

um ambiente agradável e funcional. A nova fábrica é ampla
e bem localizada, fora da zona de restrição de veículos e
com fácil acesso a rodovias. Os clientes agora contam com

Com a mudança para sua nova sede, a Bralyx, líder no seg-

três showrooms com laboratórios de testes especializados

mento de máquinas para coxinhas, salgados e doces, cele-

nos segmentos de salgados, confeitaria e massas frescas e

bra um novo passo em sua trajetória iniciada há 22 anos. A

equipados com sistemas multimídia, bem como igual nú-

empresa agora ocupa área de 3 mil m , concentrando suas

mero de salas de reunião e espaço de apoio para acomodar

atividades de vendas, atendimento ao cliente, showroom,

quem aguarda serviços de assistência técnica.

montagem, assistência técnica e estoque de produtos e

Outra novidade é a criação da área de expedição especí-

peças. Operando como agregadora, a Bralyx conta com cer-

fica para peças, para maior agilidade no atendimento dos

ca de 50 parceiros que fornecem mais de 2.000 itens. Os

clientes. Segundo Gilberto Poleto, presidente da Bralyx, a

investimentos nas novas instalações, que somam R$ 9 mi-

mudança foi motivada pelo crescimento. Em dez anos, o

lhões, foram financiados com recursos próprios e apoio do

número de funcionários passou de 12 para perto de 150 e a

BNDES, que também está apoiando um grande projeto de

quantidade de máquinas produzidas a cada mês saltou de

inovação que inclui novos produtos, novos processos indus-

oito para 170. O faturamento foi multiplicado por dez. “Com

triais, gestão e atendimento de clientes.

a nova sede, podemos adotar o processo just in time, dobrar

O design do novo espaço atende às mais modernas normas

a produção e reduzir o estoque”, comemora o empresário.

2

Já o processo de fermentação lenta apresenta
diversas vantagens, segundo ele. Em primeiro
lugar, o processo reduz a ocorrência de reações
alérgicas, que podem ser deflagradas pelo sistema de fermentação rápida. A fermentação lenta
também resulta em pães de melhor qualidade
e de maior durabilidade. “Com esse processo, o
panificador também pode “descomoditizar” sua
produção, investindo em pães diferenciados e
de maior valor agregado”, diz o técnico. O sucesso na panificação, adverte ele, depende da combinação de três fatores: trabalhar sempre com
matéria-prima de qualidade (farinha, sal, água
e fermentos), operar em instalações adequadas
em termos de acondicionamento, climatização
Marcus Frediani

e áreas separadas e a utilização de processos de
preparo, divisão, fermentação e cocção adequados para cada tipo de pão.
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cONhEçA OS mEmBrOS dA
NOvA dirETOriA dA AiPESP
Tomou posse no dia 8 de junho a nova Diretoria Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de
São Paulo (AIPESP), para o triênio 2015/2018. A solenidaRoberto Silva

de foi realizada juntamente com as comemorações do 30º
aniversário da entidade, realizadas no auditório do prédio-sede do SAMPAPÃO, contando, entre muitos convidados,
com a presença de associados, autoridades, empresários,

1º Tesoureiro:Antero José Pereira

diretores do Sindipan/Aipan/IDPC-SP, personalidades e re-

2º Tesoureiro:Maria do Carmo Caldeira Ruffino

presentantes de outros órgãos ligados ao setor. Antero José

Diretor Técnico:Elisabete Mazero

Pereira, presidente do SAMPAPÃO, também fez questão de
prestigiar a cerimônia.

CONSELHO

Em seu discurso de posse, Manoel Alves Rodrigues Pereira, o

Comissão Administrativa:

novo presidente da AIPESP, disse que dará continuidade ao

Adelino da Ponte

trabalho do presidente anterior Cássio Luciano Borges Bar-

Carlos Gonçalves Teixeira

bosa, no sentido de representar, unir, coordenar, defender

Cássio Luciano Borges Barbosa

e promover o desenvolvimento sustentável da indústria da

José Olavo Gilberto

panificação e confeitaria nos âmbitos político, econômico e
social. “Esperamos fazer muito e obter várias conquistas em

COMISSÃO FISCAL

nossa gestão. E, para isso, contamos com a participação e a

Alfredo Carreira dos Santos

parceria de todos os nosso associados e amigos”, pontuou

Delcino Pedro dos Santos

Manoel.

Jaime da Conceição Padeiro

CONFIRA COMO FICOU A NOVA DIRETORIA DA AIPESP

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

PARA O TRIÊNIO 2015/2018:
Presidente:Manoel Alves Rodrigues Pereira

COMISSÃO TÉCNICA

1º Vice-Presidente: Humberto Luiz Silva

Carlos Elias Gonçalves Perregil

2º Vice-Presidente: Dialino dos Santos Rosário

Fernando Augusto Evaristo

1º Secretário: Ibrahim Hadad Neto

Fernando Paiva Castro e Azevedo

2º Secretário: Augustinho Valdemir Juliati

Levi Roccia

cErviñO é O mAiS NOvO cidAdãO
SOTErOPOliTANO
O presidente da Associação dos Proprietários de Padarias da Bahia, o espanhol Edesio Cerviño Duran, recebeu o Título de Cidadão da Cidade do Salvador. Requerida pelo vereador
Gabinete do Vereador Claudio Tinoco

8
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Claudio Tinoco, a condecoração aconteceu no dia 16 de junho, no Plenário Cosme de Farias,
em Salvador/BA, contando com a presença do presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira.
Edesio tem 60 anos de empreendedorismo em Salvador. Nascido na Galícia, em 1934, chegou
à capital baiana em 1949 com seus pais. Em 1º de abril de 1956 assumiu a direção da Padaria
Belo Horizonte, no Largo da Fonte Nova, onde hoje está sediado mais um de seus feitos empresariais: um centro automotivo. Ex-presidente da Abip por três mandatos e conselheiro da
instituição, representou mundialmente a classe dos panificadores da Bahia e do Brasil.
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vEm Aí A 30a EdiçãO dO cONGrEPAN
De 26 a 30 de agosto, a Abip promoverá, na Costa do Sauípe/BA, o 30º CONGREPAN – Congresso Brasileiro da Indústria de Panificação e Confeitaria. Realizado a
cada dois anos, ele tem como objetivo reunir os empresários do setor e trazer as
informações que irão impactar no negócio padaria no País nos próximos anos. Em
sintonia com essa proposta, ele vem, nesta edição, com o tema central “Inovação,
Qualidade, Congelamento e Rentabilidade: O Futuro da Panificação”.
Segundo José Batista de Oliveira, presidente da Abip, focada no futuro da panificação, a Abip construiu uma visão do setor para os próximos dez anos e, com isso, se faz
necessário discutir com os empresários do setor assuntos como a rentabilidade da
padaria, o mercado de pães congelados e novos modelos de padarias que irão surgir.
Assim, durante os três dias do evento serão abordados, entre outros assuntos, as
tendências do setor, nas quais a inovação de processo, de matéria-prima e as novas tecnologias de produção ganharão destaque especial. “Traremos, ainda, a discussão sobre os novos hábitos de consumo, sinalizados pela constatação de que o
consumidor começa a pedir pães diferenciados com fermentação longa, pães tipo
artesanal e acima de tudo pães de muito boa qualidade. Dessa forma, nossa expecAbip

tativa é de que esse 30º Congrepan possa balizar os empresários do setor para importantes transformações que acontecerão nos próximos anos”, sublinha Batista.

PAdAriAS dE SãO PAulO ENTrAm NA rOTA dO AzEiTE
O cenário não poderia ser melhor: durante a FIPAN 2015 o

assim como seus pares, com a indumentária tradicional da

SAMPAPÃO assinou um Protocolo de Intenções pela Amiza-

instituição, uma capa com capuz.

de com a Associação de Desenvolvimento da Rota do Azeite

E foi ele, também, que deu a boa notícia da inauguração de

de Trás-os-Montes, entidade de cunho comercial e cultural,

sua primeira loja no Brasil, que passa a funcionar como “sto-

que atua na promoção internacional dos produtos elabora-

re-in-store”, no interior da Padaria Água Viva, no bairro da

dos naquela região de Portugal. A Rota do Azeite integra 15

Penha. “E todos os produtos que serão expostos nos esta-

concelhos (com “c” mesmo) do Nordeste de Portugal, região

belecimentos têm o selo de qualidade de origem da Rota do

notória não só pela produção de azeites de alta qualidade

Azeite”, finalizou Jorge, convidando todos os presentes a fa-

– em especial, os de Mirandela –, como também pelos em-

zer um brinde especial com champanha e para um coquetel

butidos e doces que integram sua riquíssima gastronomia e

com alguns dos produtos típicos da Rota do Azeite.

A solenidade aconteceu no estande da Rota, com a participação de um grande número de convidados, entre eles, o
cantor Roberto Leal, um dos grandes incentivadores da Rota
no Brasil. “A proposta do protocolo é homenagear as padarias
de São Paulo. Para tanto, os produtos da Rota do Azeite serão
vendidos exclusivamente nas padarias paulistanas, e, como
honrosa exceção, também na Casa de Portugal”, explicou Jorge Morais, presidente da Rota, vestido a caráter, na ocasião,
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Roberto Silva

paisagens diversas.

painel de notícias
mudANçAS NA dESONErAçãO
Em ANáliSE NO SENAdO

dia 25 de junho, por folga-

No dia 10 de junho, o presidente do SAMPAPÃO Antero

favor, 144 contra e 1 abs-

José Pereira juntou-se à comitiva de líderes de indústria e

tenção – o texto-base do

de entidades que foi à Brasília reivindicar a não aprovação

projeto de lei que reduz

do texto básico que reduz a desoneração da folha de salá-

as desonerações das fo-

rios, uma das principais propostas do plano de ajuste fis-

lhas de pagamento de 56

cal do governo Dilma. A desoneração foi uma das medidas

segmentos da economia.

adotadas pela presidente durante seu primeiro mandato

Contudo, felizmente para

para reduzir o custo das empresas e preservar empregos.

a indústria de panificação, o deputado Leonardo Picciani,

Durante o encontro que manteve com o presidente da Câ-

relator do projeto, decidiu ainda manter as desonerações

mara dos Deputados, Eduardo Cunha, Skaf manifestou o

sobre a folha de pagamento de alguns alimentos, entre os

repúdio dos empresários à proposta, que eleva a carga so-

quais pães, suínos, aves e peixes. Pelo relatório anterior, os

bre a indústria.“O Brasil não aguenta mais o aumento de

produtores pagariam alíquota de 1,5%. O novo parecer fixa

impostos e o aumento dos juros. O governo tem que fazer

o percentual em 1%, o mesmo pago atualmente, enquanto

o ajuste fiscal cortando suas próprias despesas”, afirmou

o anterior do governo elevava a contribuição previdenciária

na ocasião.

para 2,5%. O projeto com as mudanças seguiu, agora, para

Malgrado o esforço, a Câmara dos Deputados aprovou, no

o round de aprovação no Senado.

Alex Ferreira/Fiesp

da margem – 253 votos a

PAdAriAS dE SãO PAulO “AdOTAm” JOGAdOrES dA luSA
Globo.com

O SAMPAPÃO se une mais uma vez
à Associação Portuguesa de Desportos para solucionar a crise financeira

presidente do SAMPAPÃO, que está
incentivando o projeto com a “adoção” do atacante Guilherme Queiroz.

do clube de futebol. Sem um patro-

Para dar força ao time, cada padaria

cínio máster para estampar a camisa

contribuirá com uma ajuda de custo,

desde o início do ano, a Portuguesa

com valores que podem chegar até

buscou ação alternativa para arre-

R$ 2.000. Com o dinheiro arrecado

cadar fundos enquanto disputa a

até o momento, a Portuguesa con-

Série C. O clube fechou parceria com

segue arcar ao menos com metade

13 padarias, e cada uma adotará um jogador para estampar

da folha salarial do elenco.

o nome do estabelecimento. Todos os uniformes contarão

Com 20 jogadores relacionados em cada jogo, o clube espe-

com o lema da campanha: “Pão é na padaria”. A frase será

ra estampar um nome na frente e outro nas costas de cada

acompanhada na camisa de cada jogador com uma panifi-

um. O departamento de Marketing da Portuguesa também

cadora diferente.

tem cuidado para que nenhum parceiro seja desfavorecido:

Até o momento, a Portuguesa conseguiu o patrocínio de 13

em cada partida haverá um rodízio de padarias entre titula-

panificadoras, mas trabalha com o ideal de 40 parceiros. “Es-

res e reservas para que todos tenham a mesma visibilidade

peramos reunir um número ainda maior de padarias, para aju-

ao longo da Série C. As padarias participantes já receberam

dar a nossa Lusa a fazer mais gols, conquistar mais vitórias e

kit da Portuguesa, com camisa, DVD, chaveiro e diploma de

até, quem sabe, subir de divisão”, explica Antero José Pereira,

torcedor oficial.

Ago/Set 2015 IP&C 781

11

novidades
vivA O riO 450!

PiF PAF, uAi!

O Rio de Janeiro celebra seus 450 anos em 2015 e
o Grupo Miolo participa deste grande momento:
para brindar os mais de quatro séculos da capital,
a vinícola lançou edições limitadas RIO 450 dos
tradicionais Miolo Seleção, branco e tinto – dois
dos vinhos mais queridos pelos brasileiros –, e
do espumante Miolo Cuvée Tradition Brut Rosé,
delicado, frutado e alegre como os cariocas. Os
rótulos que serão vendidos até dezembro.
SAC: 0800 970 4165. Site: www.miolo.com.br

Mais uma novidade para os amantes de queijo: Antenada a
uma das paixões dos brasileiros, a mineira Pif Paf Alimentos
acaba de lançar o BISCOITO DE QUEIJO. Ideal para um café
da manhã ou um lanche, o produto é uma ótima alternativa
que, além de muito saborosa, é prática. O produto veio somar
ao mix já variado de cerca de 300 itens da empresa alimentícia.
SAC: 0800 283 0872. Site: www.pifpaf.com.br
mundo dos pães industrializados. SAC: 0800 702 4626.

Pif Paf

SAÚdE Em lATA

Juxx

Miolo

Pioneira na fabricação de bebidas
funcionais no Brasil, a Juxx anuncia o
lançamento das bebidas ANTIOX e
BLUEBERRY ZERO na versão lata. O
primeiro é um aliado na prevenção de
doenças do coração e possui 35 vezes
mais resveratrol que o vinho tinto, sendo
uma bebida altamente antioxidante. Já
o Blueberry Zero, ajuda a regular o índice
de açúcar no sangue. SAC: (11) 4134-1600.
Site: www.juxx.com.br

or

Arc

ANTiGA rEcEiTA
A Microdestilaria Hof trabalha com um conceito
contemporâneo de produção em escala reduzida,
com criações de receitas originais, mantendo a
harmonização das propriedades marcantes dos
ingredientes e a destilação em alambiques de cobre
do tipo pot still. Novidade da marca é o CREME DE
CAFÉ FRIGGA (VL 20% – 670ml), um delicioso
licor com o sedutor aroma Coffea arabica e a
cremosidade irresistível do leite condensado.
SAC: (19) 9722-6090.
Site: www.microdestilariahof.com.br

12
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hAllOWEEN à BrASilEirA
Pensando na valorização da cultura nacional e dando
continuidade a linha que comemora o Halloween, a Arcor
do Brasil lança os NOVOS SABORES do chicle Plutonita,
inspirados no folclore brasileiro. Capuz do Saci, Susto
da Cuca e Coice da Mula, foram os sabores criados para
divertir os consumidores que já possuem uma percepção
da marca Plutonita como divertida e desafiadora.
SAC: aquiarcor@arcor.com. Site: www.arcor.com.br
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NESFiT PArA BEBEr

Garoto

NOvOS iNTEGrANTES

Nestlé

A Garoto acaba de anunciar duas novidades para o
seu portfólio. A famosa marca Talento lança o sabor
DOCE DE LEITE, uma combinação perfeita entre o
chocolate branco e o doce de leite, que é adicionado
ao tablete de 90g em deliciosos pedacinhos
crocantes. Já a tradicional linha de tabletes Garoto
traz a versão MEIO AMARGO COM AMENDOIM,
chega ao mercado em embalagens com 150g, para
deixar a linha de tabletes tradicionais da Garoto
ainda mais completa. SAC: 0800 55 9550. Site:
www.garoto.com.br

A Nestlé inova mais uma vez e
estreia na categoria de bebidas à
base de cereais. Após um extenso
trabalho de pesquisa, a empresa
anuncia o lançamento de NESFIT
PARA BEBER, nas opções Arroz
Integral e Aveia Integral. Os produtos
contêm cereais integrais, que
preservam os benefícios das três
partes do grão (farelo, endosperma
e gérmen), com fibras e outros
nutrientes, como a vitamina E e o
magnésio, que, além de contribuir
para a sensação de saciedade,
podem ajudar no controle do peso.
SAC: 0800 770 2457.
Site: www.nesfit.com.br

PiruliTO dA POrquiNhA

PepsiCo

Unilever

A tradicional marca de pirulitos Chupa Chups, da
Perfetti Van Melle, amplia sua linha de produtos
com surpresas voltadas para a diversão do
público infantil e lança com exclusividade no
mercado brasileiro CHUPA CHUPS SURPRISE
PEPPA PIG. O lançamento conta com 12
brinquedos colecionáveis das personagens do
desenho animado, que é febre entre as crianças
em todo o mundo, exibido no Brasil pelo canal
por assinatura Discovery Kids e pelo canal
aberto TV Cultura. SAC: 0800-551412.
Site: www.perfettivanmelle.com.br

SAÚdE NA cAixiNhA
A marca AdeS apresenta novidades para
as padarias e seus consumidores. São dois
deliciosos sabores em edição limitada:
CEREAIS COM MEL e CAPPUCCINO, que
são fontes de cálcio e zinco, vitaminas e
ainda contém proteína de alta qualidade.
Eles chegam com nova fórmula, que reduz
em 50% a adição de açúcares, para atender
às tendências de saudabilidade. Assim,
podem ser incluídos na rotina daqueles que
buscam uma alimentação equilibrada.
SAC: 0800 707 0044. Site: www.ades.com.br

IP&C 781 Ago/Set 2015
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EdiçãO ESPEciAl
Atendendo a pedidos, a Way Beer acaba de
lançar uma edição especial em garrafas com
375ml da cerveja BRETT IPA, antes apenas
disponibilizada em chops. Com 6,9% de álcool,
a novidade traz uma trinca de lúpulos (Galaxy,
Columbus e Citra), que garantem aromas cítricos
e sabores resinosos. Para aqueles que não abrem
mão de uma boa cerveja durante uma refeição,
a cerveja Brett IPA pode acompanhar diversos
preparos, entre eles pratos asiáticos, frutos do
mar e comidas apimentadas.
SAC: (41) 3653-8853. Site: www.waybeer.com.br
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entrevista / JONAS CAMISA NOVA

Enfim, o panificador

virou vErEador
Recém-empossado como
vereador, Jonas Camisa Nova é
mais uma voz que se levanta na
Câmara de São Paulo em defesa
dos panificadores.

n

No dia 17 de agosto deste ano, o panificador Jonas Camisa
Nova estará completando cinco meses de mandato como
vereador por São Paulo, assumindo a vaga do Coronel
Telhada, que assumiu como deputado estadual após as
eleições do ano passado. Filho de imigrantes portugueses, que desde a metade do século passado começaram a
chegar à capital paulista, ele tem seu nome intimamente

Fotos: Roberto Silva

ligado a historia da Zona Sul da cidade, mais especificamente ao Jardim São Luís, bairro onde nasceu e foi criado, e até 2014 esteve no comando da Padaria Rainha do
Bairro, referência absoluta na região, hoje entregue a seu
filho mais velho, para que ele pudesse assumir definitivamente a vereância.
Há mais de três décadas batalhando para melhorar as
condições de vida da população paulistana e com uma
longa folha de serviços prestados na área social, esportiva, de saúde, segurança e cultural, Jonas surge como uma
liderança incontestável, mostrando a força da periferia:
gente de garra, trabalhadora, e acima de tudo, consciente
dos seus deveres e dos seus direitos. Confira, nesta e nas
próximas páginas, a entrevista exclusiva que ele concedeu à Revista IP&C.
iP&c: cOmO FOi quE A SuA hiSTóriA SE liGOu à TrAJETóriA dA PANiFicAçãO PAuliSTA?

Jonas Camisa Nova: Olha, a panificação é uma “herança
de família”, da qual me orgulho muito. Tudo começou
com meu pai, há 51 anos, quando ele adquiriu a Padaria
Rainha do Bairro, aqui no Jardim São Luís, na Zona Sul
da capital paulista. Comecei trabalhando no balcão, no
caixa, ajudando como padeiro e fazendo entregas de pão
na madrugada, até que em 1984, acabei assumindo o negócio, junto com meu irmão mais velho, José Manoel, já
falecido. Minha vida inteira foi dentro de uma padaria,
trabalhando sempre, até quando estava estudando Di-
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reito. Hoje, a Rainha do Bairro já está na terceira geração,

sado, assumi, em definitivo, no dia 17 de março último, o

com a entrada no negócio de meu filho mais velho, o

mandato de vereador.

João Carlos.
dE quE FOrmA ESTá OriENTAdO O SEu TrABAlhO NA
E A SuA vOcAçãO PArA O SOciAl, cOmO FOi quE ElA

câmArA muNiciPAl?

cOmEçOu A SE mANiFESTAr?

Ele está direcionado para a defesa da sociedade como

Na verdade, eu dei continuidade àquilo que meu pai co-

um todo, e, em especial, à defasagem do pequeno e o mé-

meçou, que era se envolver com os problemas sociais

dio comércio, porque a importância dele para São Paulo

da região, até como forma de retribuir tudo aquilo de

é fundamental. Como empresários de pequeno e médio

bom que ela dava para a gente na padaria. Assim, desde

porte, somos responsáveis por mais de 60% das Carteiras

bem jovem, fui diretor da Sociedade de Amigos do Bairro,

de Trabalho assinadas e pela maior parte da arrecadação

do campo de futebol... Mas aí, chegou a época, quando

de impostos; mas, mesmo assim, somos tratados muito

eu tinha 18 para 19 anos, em que eu e alguns amigos

mal, não dão para nós o que merecemos em termos de

criados na região queríamos montar um bairro diferen-

contrapartida. Veja o exemplo das nossas padarias: hoje,

te. Naquele tempo, o Jardim São Luís era o bairro mais

estamos estabelecidos em todos os pontos de São Paulo,

violento do Brasil e extremamente carente de infra-

oferecendo produtos com qualidade, gerando empregos

-estrutura assistencial. Aí, a gente correu atrás: criamos

e dando riqueza para o município. Porém, para o gover-

asilo para idosos, lar de crianças, casa de soropositivos,

no, parece que elas não significam nada. Temos proble-

escolinha de futebol, construímos batalhão de polícia,

mas com estacionamento, por conta das ciclovias, com a

posto de saúde, hospital...

Vigilância Sanitária, com a carga tributária, que é muito
pesada sobre nós, com a concorrência desleal em várias

dAí PArA A POlíTicA FOi um PulO?

instâncias e por aí vai. Então, precisamos valorizar esses

Bem, se fosse assim, teria sido fácil. (risos) Costumo di-

comércios, de uma forma que o governo reconheça a nos-

zer que foi um salto, mas com muitas etapas. Em 2004, a

sa importância para o município de São Paulo e nos trate

minha família e mais 100 amigos se reuniram e disseram

com o devido respeito.

que não iam mais trabalhar em prol de nenhum político,
porque eles passavam pela região atrás de voto, não fa-

OBJETivAmENTE, quANTOS PrOJETOS vOcê Já APrE-

ziam nada, sumiam e quem ficava devendo era a gente.

SENTOu? POdE ciTAr AlGum dElES?

Eu falei que tudo bem, mas aí eles me disseram que ha-

Desde que entrei tenho oito projetos apresentados e em

via um “probleminha”: queriam que eu saísse candidato

tramitação, que estão para entrar em análise pelas co-

a vereador.

missões. Existe um, por exemplo, que dispõe sobre a proteção e defesa do contribuinte de tributos municipais;

E cOmO vOcê rEcEBEu iSSO?

outro, que propõe a alteração da Lei Municipal nº 12.879,

Bem, num primeiro momento, eu não gostei da ideia,

para adequar o valor das multas ao tamanho dos esta-

não. Estava com a minha vida tranquila, fazendo aquilo

belecimentos; outro que institui o serviço de transporte

que eu mais gostava, que era o trabalho social, me en-

inter-hospitalar; e outro, ainda, que trata da campanha

volvendo com a comunidade. Mas aí, eles acabaram me

continuada da Síndrome do Pensamento Acelerado no

conquistando, saí candidato e obtive 18.600 votos, ficando

âmbito do município de São Paulo. E agora, estamos fi-

como primeiro suplente. Participei das eleições por mais

nalizando mais três: um para transformar as padarias

três vezes, saindo como candidato a deputado federal, em

paulistanas em patrimônio cultural imaterial da cidade,

2006, e novamente a vereador, em 2008 e 2012. Nesta úl-

em respeito à sua ancestralidade, identidade e preser-

tima, ganhei de novo a suplência, até que, com a eleição

vação para as gerações futuras; um de anistia junto à

de alguns vereadores paulistanos para Câmara Federal e

Prefeitura, para que a gente possa regularizar muitos

para a Assembleia Legislativa de São Paulo no ano pas-

prédios de padaria e outros comércios também; e outro
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da presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado
de São Paulo, Lu Alckmin, tinha outro objetivo: o que era
para ser uma escola de preparação para mão de obra para
as padarias formais, estimulou a clandestinidade, porque
essas padarias de fundo de quintal acabaram virando comércio informal. Elas não pagam impostos e ainda ganham farinha do estado, porque a Lu Alckmin foi até os
foros judiciários e pediu para que o pessoal, em vez de
pagar cesta básica nas penas alternativas, doassem farinha para elas. Então, elas ganham a farinha, negociam o
pão com um valor totalmente fora do mercado, e não são
fiscalizada, porque, geralmente, ficam dentro de comunidades nas quais os agentes da Vigilância nunca entram.
que prevê o pré-agendamento das vistorias da Vigilância

E cOm A FiScAlizAçãO dO TrABAlhO?

Sanitária às padarias.

Com os fiscais do Trabalho é a mesma coisa. Então, todos
vêm até aqui falar com a gente, e pedem alvará de fun-

cOmO ASSim? O OBJETivO dAS BliTzES NãO é, ExATA-

cionamento da padaria, registro e exame médico dos fun-

mENTE, PEGAr O cOmErciANTE dE SurPrESA, PArA

cionários e um monte de outras coisa, e do lado dos clan-

vEr SE ElE ESTá cumPriNdO AS dETErmiNAçõES dA

destinos, eles podem fazer do jeito que for, a água pode

viGilâNciA?

ser de poço, a energia roubada por meio de um “gato” de

Pois é, mas são exatamente essas visitas “de surpresa”,

luz... E aí vem o questionamento do consumidor, que nos

feitas em horários de pico nas padarias, uma das princi-

pergunta como é que um cara lá, com um negocinho da-

pais que venho recebendo dos panificadores. A gente cos-

quele tamanho, consegue vender um pão mais barato do

tuma dizer que se os fiscais da Vigilância quiserem usar

que a gente. Então, acabamos passando como vilões da

de maldade conosco, é só fazer uma vistoria na hora do

história. É uma coisa surreal, que precisa ser vista com

café da manhã ou do almoço na padaria, quando elas es-

mais carinho pelo Poder Público. E nós vamos continuar

tão funcionando a todo vapor e há acúmulo de louças e

pegando no pé das autoridades, para que isso seja feito de

panelas sujas, porque você tem que fazer primeiro é ser-

maneira correta e adequada.

vir todo mundo, para depois fazer a limpeza. É um projeto
que a gente vai fazer agora. Se vai passar ou não, eu não

GOSTAriA dE dEixAr umA mENSAGEm FiNAl AOS PANi-

sei, mas, vamos tentar.

FicAdOrES?

Gostaria de parabenizar todos os panificadores pela sua
E O PãO clANdESTiNO? quAl A SuA ABOrdAGEm Em

luta. Já passamos por várias crises e sobrevivemos. E acre-

rElAçãO A ElE?

dito firmemente que vamos passar por mais esta. Mas vai

Esse é um problema muito sério, que vem prejudicando

ser com muita luta, com muito trabalho, porque, como

muito os panificadores paulistanos. E, ao mesmo tempo

meu pai dizia para a gente: “Quando a coisa está difícil,

que exercem concorrência desleal contra a gente, essas

não adianta ficar reclamando e cruzar os braços – temos

“padarias” continuam a colocar em risco a saúde da po-

que correr atrás, inovar e ter a coragem e enfrentar. E é o

pulação de São Paulo, porque ninguém sabe como esses

que o panificador faz: ele é um corajoso. E quero, ainda,

pães são feitos. Temos feito muitas denúncias contra elas,

deixar meus parabéns ao presidente Antero e toda a sua

mas o problema é de falta de fiscalização do Poder Públi-

Diretoria pelo trabalho à frente das entidades, bem como

co. E, de forma indireta, também vem sendo estimulado

à Aipan-SP pelos seus 100 anos, que sei, foram de muita

por ele. Quando foi criado, o projeto “Padaria Artesanal”

luta e muito trabalho também.
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especial / DIA DAS CRIANÇAS

alimEntação matinal:
tudo de bom para os pequenos

Reportagem ainda traz uma entrevista exclusiva com
o presidente do SAMPAPÃO.

V
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Uma boa alimentação
infantil pela manhã
deve conter cereais,
proteínas, frutas e
vegetais. E pão também.

Vários estudos demonstram que as crianças

ceitos e, normalmente, apresentam melhor

que recebem alimentos saudáveis e nutritivos

resultado na escola.

todas as manhãs têm maior capacidade de

Para muitos educadores, aliás, fornecer a

concentração, de compreensão de novos con-

elas um bom café da manhã é uma das coisas

Ago/Set 2015 IP&C 781
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especial
GOrdurA E SódiO:
dE OlhO NO róTulO
Uma

coisa

que

deve

ser

queno lanche entre os dois.
bem

observada na alimentação infantil é o
controle das gorduras e do sódio. Os
especialistas alertam que a gordura
não pode fornecer mais do que 30%
das calorias diárias consumidas pela
criança. Não é necessário que os pais
fiquem fazendo conta a toda hora:
basta usar o bom senso e, se oferecer
algo com teor de gordura nas alturas
ao seu filho, cuidar para que o restante
do cardápio daquele dia seja mais leve.
Para o sódio, vale o mesmo raciocínio,
lembrando

que,

segundo

alguns

estudos, até 12% brasileirinhos entre
seis e 18 anos são hipertensos. E aí,
com o excesso de sal, já viu… Por isso,
é recomendável que os pais afastem

Assim, uma boa alimentação infantil pela
manhã deve conter cereais, proteínas, frutas e
vegetais. E carboidratos como o pão também.
Por isso, além dos cereais com leite e fruta, sucos naturais e iogurtes, é importante oferecer
aos pequenos pão com manteiga, queijo ou
pasta de amendoim, bem como ovos cozidos e
torradas, por exemplo.
dANdO O ExEmPlO

Mas, todo papai ou mamãe sabe que as crianças de hoje são muito espertas e, mesmo que
saibam que devem tomar um café da manhã
reforçado, podem resistir a se alimentar. As
desculpas mais frequentes são “Vou me atrasar para a primeira aula”, ou até, matreiras,
confrontar os pais perguntando: “Se você não
toma café direito, porque eu tenho que tomar?”

essa hipótese e conversem com o

A primeira dica preciosa para eles, então,

pediatra sobre o assunto, a fim de obter

é programar o toque do despertador para dez

orientações sobre o consumo diário de

ou 15 minutos mais cedo. E a segunda é dar o

sal adequado para cada criança.

exemplo, fazendo uma boa alimentação pela
manhã, junto com os filhos. Não, não precisa
ser aquela coisa de comercial de margarina,
estrelado pela “Família Feliz”. Mas isso pode

22
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mais importantes que os pais podem fazer.

trazer muitas vantagens para os pais, porque

Alguns desses professores até conseguem di-

além do convívio saudável com as crianças,

zer com razoável certeza por volta das aulas

elas, com certeza, também verão sua produti-

matinais, quais os alunos têm uma boa ali-

vidade aumentar ao longo do dia. E se o papai

mentação pela manhã e quem não tem. Se-

ou a mamãe estiverem tentando emagrecer,

gundo eles, aqueles que não comeram direi-

comer bem pela manhã pode ajudar bastante.

to se tornam mais inquietos quando a fome

Tudo bem, é fato que muitas das crianças

começa a bater. Outros, ao contrário, ficam

não têm fome pela manhã, e ela só vai surgir

letárgicos e descansam a cabeça na carteira.

quando elas estiverem bem acordadas, depois

E aí fica difícil eles absorverem os ensinamen-

de algumas horas. E isso, infelizmente, pode

tos das aulas.

acontecer no meio de uma aula. Para contor-

O que, então, oferecer à garotada para ga-

nar essa situação, a sugestão é oferecer às

rantir uma boa alimentação matinal? Bem,

crianças um suco ou iogurte batido. Ou, ain-

os especialistas dizem que tem que ser coi-

da, comprar barras de cereais e frutas, que po-

sas bem nutritivas, ainda mais porque mui-

dem ser comidas no caminho para a escola ou

tas crianças fazem sua primeira refeição logo

como alternativa para a comida da cantina,

às seis da manhã e só vão almoçar depois do

que, como muitos pais sabem, nem sempre é

meio-dia, eventualmente apenas com um pe-

muito saudável.
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100 anos da aipan-sp
Fotos: Ana Azevedo

100 anoS dE

Diretores do SAMPAPÃO prestigiaram
o evento de lançamento.

muitas e boas histórias

Lançamento do livro “Bravos Panificadores” registra a memória e dá pistas
sobre o futuro da panificação paulistana, paulista e brasileira.

n
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No dia 27 de julho, o SAMPAPÃO reuniu um

Paulista para o lançamento do livro “Bravos

grande número de convidados – entre di-

Panificadores”, comemorativo aos 100 anos

retores, associados, políticos, fornecedores

da Aipan-SP. A obra, editada pela Magma Cul-

e colaboradores – na Livraria Cultura da Av.

tural, conta a história do setor de panificação

100 anos da aipan-sp

O presidente do
SAMPAPÃO com
o autor do livro, na
noite de autógrafos.

e confeitaria ao longo do período, contextuali-

principais tendências e mudanças de concei-

zada com a importância das lutas das entida-

to no universo da panificação no Brasil e no

des paulistas, seus trabalhos e conquistas, a

mundo, na análise de diversos especialistas.

atuação de seus presidentes e diretores, bem
como a influência delas no desenvolvimento

mEmóriA

do segmento.

“’Bravos Panificadores’ é um livro que conta a

Assim, ela traz capítulos destinados à arte

história do pão, do trigo e da nossa Associação

do fazer o pão, sua diversidade, sua história,

desde os primórdios, com o objetivo de pre-

bem como diversas análises sobre a figura dos

servar a memória de nosso passado para as

panificadores e sua ativa contribuição para o

novas gerações. Tínhamos que fazer o regis-

avanço e desenvolvimento da panificação não

tro desse centenário até mesmo porque não é

só em São Paulo, como em todo o Brasil. Por

toda entidade que consegue atingir essa ida-

exemplo, há um dedicado exclusivamente à

de. E é uma obra que nos enche de orgulho,

trajetória das panificadoras do início do sécu-

porque ficou muito bonito e, com certeza, vai

lo passado para cá, com foco em sua populari-

orgulhar todos os panificadores e todos aque-

zação e na criação de seus próprios traços de

les que o vierem a adquirir, uma vez que ele

identidade e arquitetura.

já está à venda nas lojas físicas e nos sites das

A publicação traz também um capítulo
dedicado ao forno e a chapa, no qual o leitor

principais livrarias do Brasil”, afirma Antero
José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

encontra uma série de receitas dos pães que

Para ele, contar um pouco da história da-

mais fazem sucesso no País, além de outras

queles presidentes e diretorias que antece-

delícias genuinamente brasileiras. E, no encer-

deram a sua gestão, mostrar o quanto traba-

ramento do livro, além de uma merecida ho-

lharam e o quanto eles deram duro para que

menagem ao primeiro centenário da Aipan-SP

o SAMPAPÃO chegasse aos dias atuais, com

– a mais antiga das entidades que integram

toda a sua pujança, como um dos principais

o SAMPAPÃO –, também são apresentadas as

artífices que delinearam e continuam deline-
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100 anos da aipan-sp

não saiba o quanto nós herdamos das antigas
administrações da Aipan-SP e de nossas outras entidades. Deixar um pouco daquilo que
foi feito durante aqueles 100 anos para a história, ou seja, preservar a memória daqueles
que nos antecederam e também a nossa, que
logo, logo, estaremos saindo e outros estarão
nos sucedendo e vão lembrar de nós também”, pontua o presidente.
Já o autor do livro, o jornalista Odir Cunha,
explica que o livro requereu uma pesquisa
profunda para falar sobre a história do pão,
da panificação brasileira, principalmente da
paulista. “Ele traz casos bem interessantes e
tenta ser saboroso como o pão. Espero que as
pessoas que leiam esse livro sintam o cheirinho do pão e tenham vontade de comê-lo”,
sublinha. Odir acredita que o livro pode conO presidente
Antero, com
Arnaldo Faria de Sá
e Toninho Paiva.

tribuir com as futuras gerações: “Ele aborda
ando o sucesso do setor, é algo absolutamente

vários aspectos do mercado de panificação,

imprescindível. “Quem vê o nosso prédio-sede

desde o marketing sensorial até a história.

e o nosso clube de campo, por exemplo, talvez

Lido com atenção, ele traz muitos aspectos in-

rETrOSPEcTivA dE PrESTíGiO

No dia 10 de fevereiro, 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.
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SAMPAPÃO

Marcus Frediani

Fotos e imagens que registram os principais momentos da comemoração dos 100 Anos da Aipan-SP em 2015. Uma galeria de imagens para ver, recordar e guardar no coração!

Em março, foi a vez do lançamento
da edição especial da Revista IP&C,
com 100 páginas ricamente ilustradas,
trazendo os principais momentos
da história de sucessos e grandes
conquistas da Associação. O objetivo
foi brindar os leitores com o relato de
alguns dos principais fatos marcantes
dessa trajetória.

100 anos da aipan-sp

teressantes e se torna uma base para o futuro.

moageira, há 89 anos no segmento com o foco

Creio que, até aqui, o livro conta a história ra-

em panificação, fazer parte dessa história

zoavelmente bem. E daqui para frente, o resto

muito bonita dos panificadores aqui de São

da história vai continuar sendo escrita pelos

Paulo”, acentua.

bravos panificadores paulistas”, conclui.

Por sua vez, Arthur Arakaki, do Trade Marketing da Bunge, diz que a empresa ficou muito

Mais uma vez a participação dos tradicionais

do projeto do livro: “Ambas, Bunge e Aipan-SP,

patrocinadores do SAMPAPÃO foi fundamen-

são muito grandes e centenárias. Por isso, real-

tal para a realização do sonho de ter um livro

mente, julgamos muito digno e oportuno parti-

comemorativo. Para a Souza Cruz esse foi um

ciparmos desse projeto. A lembrança é eterna”,

ano especial. O representante de marketing,

acredita. Enquanto isso, ainda comemorando o

Luiz Debortoli lembrou que o ano começou

resultado da FIPAN 2015, o diretor da unidade

com o selo e o carimbo comemorativo, depois

São Paulo do Moinho Anaconda, Walnei Vargas

a sessão solene na Câmara Municipal de São

Orivela, também parabenizou o SAMPAPÃO

Paulo e o Jantar do Panificador. “Fazer parte

pelo lançamento do livro. “Acredito que este

de tudo isso para a Souza Cruz é uma hon-

é um momento muito oportuno para mostrar

ra, estar junto de quem realmente é o nosso

a força do setor e que muita gente tem muito

parceiro, que no caso é o Sindicato”. Já Waldir

a aprender com ele. Assim, contar um pouco

Abbondanza, gerente comercial do Moinho

da trajetória de sucesso da Aipan-SP, por meio

Santa Clara, parabenizou o Sindicato pela ini-

dessa linda obra, é algo muito motivador tam-

ciativa: “É uma honra para nós da indústria

bém”, destaca.

No dia 14 de abril, o SAMPAPÃO, em parceria
com a Central de Serviços Central de Serviços do
Departamento Sindical (Desin), da Fiesp, promoveu
um coquetel na sede desta entidade, na Av. Paulista.
Um evento muito importante, uma vez que a Federação
representa todas as indústrias do estado de São Paulo.

Marcus Frediani

feliz quando recebeu o convite para participar

Ana Azevedo

PATrOciNAdOrES

A comemoração do centenário teve outro de seus pontos
altos no dia 8 de maio, quando foi realizada uma sessão
solene em homenagem ao jubileu na Câmara Municipal
de São Paulo, com a presença de diretores das entidades,
diversas autoridades e personalidades, e representantes de
empresas-parceiras do SAMPAPÃO.

Ago/Set 2015 IP&C 781

29

fipan 2015
Roberto Silva

mais uma vez,

a fiPan SE SuPEra

Em ano de ajustes de todo o tipo na economia e na política nacional, FIPAN
2015 bate todos os recordes e mostra a força do setor no Brasil.

E

E deu o esperado. Ou melhor, deu o “além do esperado”:

Ao final do evento, os expositores perto de 350, com

a FIPAN 2015 bateu sua meta pré-estabelecida de R$ 1

mais de 450 marcas comemoraram os resultados com mui-

bilhão de negócios iniciados e mais de 60.000 visitantes

ta satisfação, principalmente por terem tido a oportunida-

ao longo dos quatro dias da feira, promovida pelo SAMPA-

de de manter contato com um público exclusivamente pro-

PÃO de 14 a 17 de julho, em 34.000 metros quadrados do

fissional, formado por proprietários e gerentes de padarias,

Expo Center Norte, em São Paulo, com patrocínio da Sou-

buffets, restaurantes, pizzarias, lanchonetes e cafeterias

za Cruz e da Seara, apoio da Abip, Cipan, Aipesp, Sindus-

entre outros, que compareceram massivamente ao evento

trigo, Fiesp, Fecomercio e São Paulo Convention & Visitors

para conferir as últimas novidades ligadas à indústria de

Bureau e organização da Seven.

panificação, confeitaria e à cadeia do food service.
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de interação com os panificadores que ela sempre nos
proporciona. A história da Souza Cruz e a da panificação
se confundem, porque temos com o setor uma relação
comercial, profissional e emocional fortíssima e de longa
data. Gostaria de agradecer muito essa parceria e a consideração dos panificadores e de dizer que eles podem sempre contar com a gente, porque sempre priorizaremos os
investimentos no setor”, enfatiza André Faissal, gerente
regional de Vendas e Marketing da companhia. “Queremos e precisamos que essa relação continue assim, independentemente de todas as dificuldades e adversidades
do mercado, razão pela qual pedimos que o setor continue apoiando nossa campanha contra o contrabando de
cigarros, que tem sido a principal responsável pela queda
de negócios e de competitividade da indústria e do coO mais importante dessa combinação de conquistas

mércio formais, gerando prejuízos não só para a Souza

além do fato de a FIPAN ter mostrado, mais uma vez, que

Cruz e para os panificadores, como também para a popu-

é a “Feira que Vende” é a constatação de que essa sínte-

lação e para a arrecadação de impostos do governo”, faz

se de resultados positivos aconteceu num ano em que a

questão de acrescentar.

economia brasileira passa por um momento bastante de-

Por sua vez, a Seara, marca da JBS Foods, deu seu

licado, no qual os investimentos estão longe de ser uma

apoio e participou pela primeira vez da feira já como

constante. Porém, a panificação e o varejo independente

patrocinadora-máster do evento por acreditar que o seg-

deram mais essa prova de que não se deixam abater pela

mento de padarias e rotisseries faz parte da estratégia

crise. Ao contrário, crescem e seguem em frente.

orgânica de crescimento da marca. Por conta disso, ela

“Além dos problemas de macroeconomia e da política,

montou em seu estande na FIPAN 2015 uma réplica de

a panificação vem sofrendo no Brasil com a alta da ener-

“padaria ideal”, contando com gôndolas de produtos-

gia elétrica e água, mas ainda continua crescendo como

-chave da marca, como a Mortadela Defumada, o Pre-

negócio no nosso País. Em São Paulo, esse crescimento es-

sunto, o Peito de Peru, a Salsicha Hot-Dog, além dos Sa-

tabilizou, porém várias panificadoras passaram por refor-

lames, nas versões Italiano, Milano, Hamburguês e Sala-

mas e, com isso, aumentaram o número de serviços pres-

minho, e da margarina Doriana.

tados a seus clientes, passando a servir refeições no ho-

Outro destaque da companhia foi a exposição no local

rário do almoço, rodízio de sopas e pizzas, no jantar, além

do Social Food Truck Seara, o primeiro caminhão gastro-

de um café da manhã com várias opções, principalmente

nômico itinerante do País que oferece a possibilidade de

nos finais de semana. E toda essa mudança de serviços se

trocar refeições por “likes” no Facebook, que esteve pre-

refletiu nos produtos que as indústrias e os fornecedores

sente no evento com cardápio especial composto por três

de serviços apresentaram na FIPAN 2015”, registra, Ante-

tipos de sanduíches. “Temos um mix de produtos com alta

ro José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, sem esconder

qualidade e diferenciais competitivos para atuar no canal

a alegria e o orgulho pela promoção de mais um evento

padarias e food service. Para a Seara é muito importante

bem-sucedido.

estarmos próximos desse público, por isso estamos par-

Essa satisfação também foi compartilhada pelos pa-

ticipando do evento. E na FIPAN, tivemos a oportunidade

trocinadores-máster da FIPAN 2015. “Estamos com feira

não só apresentar tudo isso com mais detalhes aos visi-

desde a sua fase inicial, por isso, já nos acostumamos

tantes, como também estreitar relacionamentos e gerar

com o sucesso do evento, quer no âmbito de sua impe-

bons negócios nos dias do evento”, afirma Marcelo Costa,

cável organização, quer no excelente nível da qualidade

diretor de Trade da JBS Foods.
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OTimiSmO NA iNAuGurAçãO

constrói tijolo a tijolo. A crise está em Brasília. Está na má

O clima de otimismo com a realização da FIPAN 2015 já

gestão pública, na falta de vergonha na cara. A crise está

pôde ser sentido na cerimônia de abertura da feira. Du-

realmente fora de um ambiente sagrado como esse, que

rante a solenidade, o presidente Antero José Pereira des-

é um ambiente de trabalho, de realização, de geração de

tacou á portentosidade do evento, principalmente em um

emprego para São Paulo e para o Brasil”, enfatizou.

ano de crise, “De uma hora para outra, o Brasil ‘virou’. E o

A cerimônia do corte da fita simbólica de abertura da

impacto sobre o nosso setor não poderia ser diferente do

FIPAN 2015, seguida pela visita aos estandes contou, ain-

que aquele que foi registrado nos outros sofremos uma

da, com a participação de diversas outras autoridades e

redução de cerca de 10% em nossos negócios no primeiro

personalidades ligadas ao setor, entre elas o vereador To-

semestre. Mas, como sempre falo, se perdemos uma fa-

ninho Paiva, o presidente do Sindustrigo Christian Saigh e

tia de um lado, vamos atrás de outra. Certamente vamos

o presidente do Conselho da Comunidade Luso-brasileira

recompor nosso faturamento. E a FIPAN vai nos ajudar a

de São Paulo Antonio de Almeida e Silva.

fazer isso”, salientou.
EmPrEENdEdOriSmO Em PAuTA

Mais uma vez, a FIPAN foi palco de uma série notável de
lições de empreendedorismo. Depois de criar a Levain
Escola de Panificação e Confeitaria e abrir uma loja no
Shopping Paulista, que foi tema de uma reportagem especial na última edição da Revista IP&C, o chef padeiro
Rogério Shimura lançou na feira um modelo do quiosque
cuja área útil, incluindo cozinha e produção, ocupa 126
metros quadrados. “Nesse espaço, é possível produzir 40
tipos de pães, dez sabores de bolos secos e dez produtos
de confeitaria como tortas geladas, doces e torteletas”,
conta Rogério.
Outra história de empreendedorismo envolve a Ryco
Alimentos, que, depois de três anos de ausência, em função de uma reestruturação da empresa, voltou em granEmbora não menos otimista, em seu pronunciamento,

de estilo para a FIPAN, em 2015, trazendo inúmeros lan-

José Batista de Oliveira, presidente da Abip, deixou clara

çamentos. “Sentimos muita falta da feira, de ver nossos

uma crítica ao governo ao falar sobre o atual momento da

amigos e clientes neste espaço e, é claro, das oportunida-

economia: “Quanto mais o País precisa de taxas de juros

des de negócio que ela traz. Por isso, ficamos muito felizes

baixas e de incentivos, acontece exatamente o inverso.

em voltar. E o resultado para a gente foi extraordinário”,

Parece que o Brasil tem um jeito contrário de enxergar a

comemora Ronaldo Amancio, presidente da companhia.

economia. O empresariado, que é quem gera riqueza, pre-

Quem também se reinventou e chegou na feira com

cisa de melhores condições para continuar trabalhando e

todo o gás para comemorar seus 25 anos de atividades foi

gerando empregos e renda”, pontuou

a Forno de Minas, com os lançamentos do Burek, do Cin-

Presente à solenidade, o presidente da Fiesp Paulo

namon Roll e de sua linha de especialidades de batatas

Skaf, parabenizou o trabalho do presidente e das Direto-

congeladas. “A FIPAN é o maior evento de negócios focado

rias do SAMPAPÃO, citando-o como exemplo de atitude

no setor da indústria de panificação e confeitaria na Amé-

que proporciona o desenvolvimento de uma economia

rica Latina. Ela atrai um número fantástico de proprietá-

genuinamente voltada à conquista de resultados. “Esse

rios, diretores e gerentes de estabelecimentos, com alto

é o Brasil verdadeiro, dos sonhos, do trabalho, do suor,

poder de decisão”, enfatiza, por sua vez, Vicente Camiloti,

da tecnologia, do emprego. É o Brasil que realmente se

diretor comercial da Forno de Minas.
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A Philibert Savours é outra empresa que está no Brasil

são realizados por uma equipe super competente, com

e marcou presença na FIPAN graças ao empreendedoris-

enorme convergência de ideais”, salienta Christian Saigh,

mo de alguns padeiros franceses. Ela se tornou conhecida

vice-presidente da empresa e presidente do Sindustrigo.

por aqui por meio de sua massa madre, que pode ser con-

Já a Bunge, uma das maiores empresas de alimentos

gelada, e cria produtos deliciosos de panificação e confei-

do Brasil, surpreendeu os visitantes da feira com um es-

taria. O destaque do estande da companhia nesta edição

tande no qual recriou o ambiente de uma padaria típica,

da mostra foi sua Linha 3 em 1, que permitem criar três

com um balcão central, no qual grandes delícias foram

tipos de pães com uma única massa.

servidas e fornadas de pão francês fresquinho, de hora
em hora. “Com o conceito ‘Há 110 anos ajudando as pada-

iNOvAçãO NA dOSE cErTA

rias brasileiras a serem como são’, quisemos homenagear

Por meio dos lançamentos realizados na FIPAN 2015, os

os panificadores e comemorar na FIPAN nossa parceria

visitantes descobriram um “novo universo” de possibilida-

de longa data com as padarias, que representam uma

des para seus negócios. A Moinho Santa Clara, por exem-

verdadeira paixão nacional”, justifica Nilson Vasconcelos,

plo, brilhou na FIPAN 2015 pelas novidades que apre-

gerente de Controle, Gestão e Marketing do Negócio de

sentou, entre elas, a farinha para pães congelados uma

Trigo da Bunge.

tendência irreversível na panificação –, além das farinhas

Participando pela segunda vez da FIPAN, além de apre-

para pão de hambúrguer e hot-dog e o concentrado de

sentar seu novo logo promocional, a Belarina Alimentos

fibra para pão integral. “Todos esses desenvolvimentos

trouxe para a feira toda a sua linha de farinhas de trigo,

fazem parte da nossa busca constante pela qualidade, e

além de misturas para bolos e diversos tipos de macar-
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rão. Atenta à tendência do consumo de alimentos mais

baguete, mais um resultado do esforço da companhia

saudáveis, em sua participação, a empresa destacou sua

em trabalhar na elaboração de farinhas específicas,

farinha de trigo 100% integral, produzida em moinho de

que atendam às necessidades de cada tipo de cliente.

pedra italiana. “Sabemos da importância dos alimentos

E, segundo, Valnei Origuela, diretor técnico industrial

funcionais e o quanto eles contribuem para uma vida

do moinho, a feira foi o melhor lugar para apresentar a

mais equilibrada”, conta Kerla de Paula, gerente de Mar-

novidade: “Fiquei surpreso, porque, apesar da crise eco-

keting da Belarina.

nômica, o movimento foi fantástico em todos os dias, e

Mais uma vez, a Ocrim teve grande destaque na principal feira de negócios da indústria de panificação, con-

tivemos a oportunidade de realizar grandes negócios”,
comemora.

feitaria e de estabelecimento que atuam no food service, com uma grande atração, o “Food Truck do Saber”, no

GASTrONOmiA Em AlTA

qual Ronaldo Ayres, o conhecidíssimo Sr. Pizza, fez mini-

Com produtos voltados para a panificação e a confeitaria

-workshops e proporcionou aos visitantes a oportunidade

artística, como misturas para acabamentos, corantes e

de conhecer e degustar pizzas com a farinha para pizza

aromas alimentícios, a Arcólor lançou este ano na FIPAN

Mirella. “Esse produto é fabricado com grãos de trigo sele-

a mistura para pão sovado, com maciez extra, além da

cionados, conferindo-lhe maior qualidade e sabor. E apro-

mistura para cupcakes de chocolate, com fórmula mais

veitamos a FIPAN para mostrar a nova embalagem dele

cremosa e que garante um rendimento maior. “A feira é

aos nossos clientes”, conta José Gomes, gerente de Vendas

o ambiente perfeito para isso, porque, além dos clientes

da marca.

nacionais, recebe muitos profissionais do exterior”, desta-

Há mais de 150 anos, a Ireks é reconhecida por seus
valiosos ingredientes para panificação e confeitaria. Em

ca Scott Laporte, gerente comercial da empresa, sempre
parceira da FIPAN.

seu 10º ano de atuação no Brasil a empresa lançou na

Objetivando atender ao mercado de confeitaria, que

FIPAN uma completa linha de misturas glúten free. “Foi

cresce a olhos vistos no Brasil, a Blend Coberturas fez o

uma alegria muito grande festejar na feira a primeira dé-

lançamento na feira de sua linha Petit Blend, pensada ex-

cada de atividades da Ireks no Brasil, país em que a com-

clusivamente para as boleiras e cake designers, que pre-

panhia vem investindo sistematicamente e obtendo mui-

cisavam de um produto premium para a confeitaria, mas

to sucesso”, afirma Darcy Mendes, seu diretor de Vendas.

em quantidades menores. “Com a retração econômica

Por sua vez, o Moinho Anaconda trouxe como desta-

que estamos vivendo, cortar custos e incrementar a ren-

que em sua participação na FIPAN 2015 a farinha para

da tem se tornado atividades corriqueiras. Por este motivo, decidimos investir numa linha de produtos que atenda às necessidades desses profissionais na medida certa”,
esclarece Filomena Benfatti Vasconcellos, vice-presidente
de Desenvolvimento e Inovação da Blend.
A importância do valor nutricional e o consumo crescente de produtos naturais, sem desprezar qualidade,
sabor e o prazer de degustar pães, são as principais necessidades que o consumidor moderno tem revelado em
diversas pesquisas feitas no Brasil. Com esse objetivo, a
Puratos aproveitou a feira para mostrar os lançamentos
de sua linha Puraví de pães integrais com os novos Puraví
Integral Fibras e o Puraví Integral Preto. “No Brasil e no
mundo esse mercado saudável cresce a uma média de
15% ao ano e os panificadores estão cada vez mais atentos para atender a essa fatia de mercado com novidades”,
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SucESSO diGiTAl ENTrE
OS viSiTANTES

explica Maria Célia Costa, gerente Bakery e embaixadora de Nutrição da Puratos.
Ainda comemorando sua aquisição pela pro-

Idealizado pela Seven, empresa organizadora da FIPAN, e

cessadora de óleos Fuji Oil, do Japão, a Harald foi

desenvolvido pela Mobilee, o aplicativo “FIPAN OFICIAL” foi

outro destaque da FIPAN 2015, trazendo muitas

um dos pontos altos em termos de facilidades colocadas à

novidades em sua linha gourmet e de decora-

disposição dos visitantes da feira neste ano de 2015. Dispo-

ção, que despertaram a atenção dos visitantes.

nível para download gratuito nas lojas virtuais Play Store, do

“A Harald, que já tem 30 anos de mercado, vai

Google, e na App Store, da Apple, o app forneceu a relação

agregar muito valor aos seus clientes com essa

completa dos expositores, a planta do evento, além de infor-

junção com a Fuji. E o público super seleto e pro-

mações dos expositores, contato, endereço na feira e espe-

fissional que visitou nosso estande, mostrando o

cialidade de cada um. Complementarmente, a fim de propor-

alto nível de qualificação da feira, com certeza,

cionar maior conforto aos profissionais que visitaram a FIPAN

já começou a sentir isso”, registra o chef da Ha-

2015, ofereceu um bloco de notas, que permitiu às pessoas

rald Alexandre Bispo.

escrever suas observações de compras e de orçamento dire-

A opinião de Alexandre é compartilhada por

tamente no aplicativo, bem como fotografar os produtos que

Fernando Brull, coordenador de Marketing da

despertaram seu interesse, auxiliando-as a listar suas empre-

Callebaut, uma das poucas empresas que ainda

sas favoritas e marcar todos os estandes visitados.

produz chocolate da amêndoa do cacau até o
produto final. “Pudemos notar isso nesta que foi
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a nossa terceira participação seguida da FIPAN. O retorno

pratos da culinária doce e salgada. “O açúcar de coco é

dela foi excelente, porque a feira reuniu aqui um número

um excelente substituto do açúcar de cana, pois ele não

altamente significativo de nossos clientes e parceiros de

é processado, adulterado ou filtrado e é 100% natural,

todo o Brasil”, acentua.

sendo conhecido por ser o adoçante mais sustentável do

Quem também se destacou na FIPAN 2015 foi a Mava-

mundo. Ele é também muito mais nutritivo e saudável

lério, empresa especializada em confeitos, que apresen-

que os outros adoçantes”, explica Hélcio Oliveira, diretor

tou na feira sua nova linha de decoração comestível, for-

da empresa.

mada, entre outros itens, por miçangas, granulados, cho-

Lançamentos para salgadaria – uma parte da culinária

cogiros e açúcares em diversas cores. “Como sempre, a

bastante apreciada tanto nas panificadoras como em ba-

FIPAN representa o grande momento no calendário anual

res e lanchonetes – também não faltaram na FIPAN 2015.

da indústria para apresentação de suas novidades”, des-

Entre elas, destaque para a Sina, que apresentou na feira

taca Daniel Bettin, diretor de Marketing da companhia.

suas novas margarinas (de balde e em caixa) e os ovos pasteurizados da linha Sina Cheff, desenvolvidos para a fa-

culiNáriA NATurAl

bricação de massas, maionese, molhos e doces. Por meio

A Copra Alimentos também aproveitou a FIPAN para tra-

do processo de pasteurização, a contaminação de bacté-

zer suas novidades, entre as quais o Coco Ralado Quei-

rias nos ovos, como a salmonela, é eliminada. Esse produ-

mado, o Coco em Cubos, a Farinha de Coco com alto

to também elimina a etapa da quebra manual dos ovos,

teor de fibras e o Açúcar de Coco ideal para preparos de

conservando-os por mais tempo e evitando o desperdício.

FOcO NO APErFEiçOAmENTO dE GESTãO
Entre os inúmeros cursos, seminários, palestras e

confeitaria, food service e varejo independente. Também

workshops promovidos pelas empresas expositoras du-

durante a Feira, o Dempi também promoveu ali vários

rante a FIPAN 2015, mais uma vez chamaram a atenção

atendimentos empresariais, com foco em negócios e fi-

na feira as atividades desenvolvidas no espaço especial

nanciamentos, com o objetivo de orientar dirigentes de

da Escola IDPC, patrocinado pelo Sebrae-SP, entre as

empresas e promover o melhor entendimento de suas

quais, uma série de demonstrações técnicas de produção

necessidades. “Temos atuado regularmente na capa-

de uma ampla gama de produtos, bem como o sorteio de

citação empresarial de dirigentes e colaboradores das

brindes, que garantiram a lotação completa do auditório

empresas, e essa parceria fortalece ainda mais a nossa

do estande, em absolutamente todas as suas sessões.

missão de levar conteúdo e informação atualizada para

Digna de nota, também foi a programação da TV

melhoria de gestão dos negócios das pequenas e médias

SAMPAPÃO, que promoveu diversas mesas redondas,

indústrias Isso porque, por meio desses encontros, o em-

para discussão de temas de grande importância para o

presário pode ter uma visão mais ampliada e pragmáti-

setor de panificação, tais como inovação, tendências de

ca sobre o negócio, além de ideias para construção de

mercado e qualificação de mão de obra, além da apresen-

soluções mais adequadas”, afirma Milton Bogus, diretor-

tação de vários cases de sucesso, tudo com transmissão

-titular do Dempi.

ao vivo pela TV SAMPAPÃO.

Complementarmente, entre os destaques da feira,

Outra atração de destaque foi o ciclo de palestras

merece mais uma vez ênfase também, a participação do

gratuitas organizadas no estande da Fiesp, todas a cargo

Comitê Feminino do SAMPAPÃO. Durante os quatro dias

de profissionais e consultores de altíssimo nível, por meio

da FIPAN, as Damas da Panificação visitaram os estandes

de seu Departamento de Micro, Pequena e Média Indús-

dos expositores, agradecendo a colaboração nas ações

tria (Dempi), abordando assuntos tanto na área de ges-

desenvolvidas ao longo do ano, e convocando os parceiros

tão empresarial, quanto focados no setor de panificação,

para os programas futuros.
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EFiciêNciA NO FOOd SErvicE

nos sabores caju, goiaba, manga e a nova embalagem do

Com foco no mercado profissional, a Vigor Alimentos

suco de laranja, com 330ml. “Começamos há 28 anos com

apresentou conceitos e produtos inovadores em seu es-

o nosso leite tipo ‘A’, de excelente qualidade, para, mais

tande. Segmentados em quatro áreas, os espaços apre-

tarde, passarmos a diversificar nossa linha de produtos,

sentam conceitos e preparações para: confeitaria, sorve-

não só com cremes de leite, queijos, requeijões e iogurtes,

teria, restaurantes e culinária japonesa. Mostrando mais

como também com os nossos achocolatados e sucos. O

uma vez sua força e protagonismo de categoria, ela fez na

resultado dessa nossa participação foi muito positivo, e

FIPAN o relançamento do produto da linha Iogurte Grego

ficamos agradavelmente surpresos com o grande movi-

e mais quatro novos produtos, entre eles o Creme de Leite

mento da feira e com o número de contatos de qualidade

Amélia com 17% de gordura, e a Bebida Láctea UHT Vi-

que ela nos proporcionou”, conta Paulo César Passarini.

gor (Sorvete) nos sabores baunilha e chocolate. Além das

Sempre presente nos grandes eventos organizados

novidades em produtos, a empresa contou, ainda, com a

pelo SAMPAPÃO, a Kibon, a seu turno, mostrou em seu

participação especial na FIPAN do chef Henrique Fogaça,

estande na FIPAN as novas embalagens e tamanhos de

jurado do programa Masterchef Brasil em seu estande,

sua linha de potes e enfatizou a divulgação de seus sor-

para demonstrar a preparação de um prato utilizando o

vetes premium. “Porém, mais do que isso, foi muito ba-

Cream Cheese da marca Danubio.

cana ter a oportunidade de apresentar aos visitantes as

Tradicionalíssima no segmento, a Fazenda Bela Vis-

inúmeras possibilidades de nossos produtos para com-

ta, participou pela primeira vez da feira, enfatizando em

por sobremesas, que vão muito além do que tradicional-

seu estande a apresentação de sua nova linha de sucos

mente já existe por aí. Valeu super a pena!”, comemora
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TudO JuNTO Num Só luGAr
Referência absoluta entre as maiores feiras e exposi-

fissionais do setor, a mais completa e variada oferta

ções do planeta para o setor de panificação, confei-

em equipamentos, matérias-primas, produtos semia-

taria, chocolateria e sorveteria, a Europain & Intersuc

cabados e serviços.

estará de volta a Paris, na França, de 5 a 9 de feverei-

“Todas as soluções específicas para a panifica-

ro 2016. Única do gênero, ela é um evento imperdível

ção-confeitaria do futuro estarão reunidas num só

para encontrar todos os protagonistas do “Jeitinho

local: quatro áreas ligadas a cada setor profissional

Francês” nessas áreas, nas quais eles dão show em

em sua totalidade, 2.500 demonstrações em cin-

criatividade e mostram excepcional know-how arte-

co dias, um novo Polo de Food Service em Padaria,

sanal ou industrial. Para atender às expectativas de

aproximadamente 150 animações específicas e con-

seus expositores e visitantes internacionais, cada vez

ferências para cada setor profissional, inovações

mais em maior número, a feira acontecerá mais cedo

premiadas, jovens talentos oriundos do mundo todo

no ano que vem, e põe à disposição de todos os pro-

recompensados por meio de três concursos excepcionais”, diz Marie-Ange Joarlette, representante da
Europain no Brasil, que visitou a FIPAN 2015, esforçando-se para resumir a gigantesca programação
daquele evento internacional.
“Para seus mais de 80.000 visitantes e 800 expositores internacionais, a Europain & Intersuc é a feira
ideal para efetuar intercâmbios, experimentar a qualidade dos produtos franceses, descobrir as tendências
e ideias para aumentar seu faturamento, e atualizar-se

Cláudio Lira

sobre as últimas inovações dos fabricantes. Por isso, é
muito importante que os empresários e panificadores
brasileiros não deixem de comparecer ao evento”, dá o
recado Marie-Ange.

Roberto Vilas Boas, gerente regional de Vendas para a

de produtos de cafés em cápsulas, com grande diversi-

Grande São Paulo da Kibon.

dade de blends. “Nossa participação também foi foca-

Presença constante na feira, a FMB Food Service, ex-

da na divulgação da certificação que possuímos do selo

pôs em seu estande, entre muitas outras coisas, o novo

Rainforest Alliance, que é mais um diferencial que temos

Chocon-up, um chocolate quente cremoso com alto teor

no mercado, pois além da qualidade, garantimos todas

de cacau e levemente adoçado, com fórmula europeia e

as práticas socioambientais no processo de produção de

ingredientes selecionados, como o cacau premium. “Par-

nossos cafés”, comenta Rodrigo Branco Peres, sócio-dire-

ticipar da FIPAN e manter nossa assiduidade no evento é

tor da companhia.

muito importante e uma alegria sempre renovada para

Também especializada em cafés, o Café Gourmet San-

nós, uma vez que ele é referência no mercado de food

ta Monica contou, em seu estande, com uma altíssima

service não só no Brasil, como em toda a América Latina”,

visitação de clientes, que vieram para degustar a bebi-

diz Fabiane Alveredo, gente comercial da companhia.

da, é claro, e conferir os lançamentos que a empresa está

Empresa detentora das marcas Café do Centro e Astro

colocando agora no mercado, entre eles as cápsulas de

Café, a Brasil Espresso, também apresentou muitas novi-

café desenvolvidas especialmente para preservar as ca-

dades para o food service na feira, entre elas, sua linha

racterísticas gourmet da marca e oferecer ao trade mais
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uma opção de preparar um bom espresso. “Há dez anos

des que as empresas expositoras colocarão no mercado

participamos da FIPAN, e nossa missão, todas as vezes, é

no segundo semestre do ano. A Ferneto, por exemplo,

proporcionar aos nossos clientes novas e excitantes ex-

fabricante portuguesa de amassadeiras e equipamentos

periências e oportunidades de negócios”, explica Marcelo

para panificação, que tem escritórios no Brasil, trouxe sua

Moscofian, diretor da empresa.

linha de máquinas, incluindo sua super amassadeira com

Já a Coca-Cola FEMSA levou para o seu estande na

capacidade para bater até 100kg de massa em uma única

FIPAN toda uma série de soluções para o food service,

operação. “O fato de divulgarmos nossos equipamentos

com foco na possibilidade de oferecer seus produtos por

na FIPAN faz parte de uma estratégia que pretende tor-

meio de máquinas de distribuição de bebidas que ocu-

nar a atuação da Ferneto ainda mais forte no País. Essa

pam pouquíssimo espaço e operam com muita facilida-

foi a nossa terceira participação na feira, e nela sentimos

de. Outro destaque da empresa foi ainda a apresentação

que os profissionais que vinham ao nosso estande apenas

de sua garrafa de vidro KS, que está de volta com toda a

para conhecer os produtos, agora chegam como clientes

força, e deverá, segundo as expectativas da companhia,

potenciais, mais interessados em fazer negócios”, conta

contribuir com um aumento de pelo menos 30% no con-

Rui Aveiro, diretor da empresa.

sumo da marca.

Enquanto isso, a Brasforno levou para a feira suas novidades em fornos industriais para panificadoras e for-

máquiNAS E EquiPAmENTOS

nos combinados de convenção. “Participamos de todas

Com lançamentos no setor de máquinas e equipamentos,

as edições da FIPAN, sempre com grande aproveitamento

a FIPAN 2015 apresentou aos visitantes todas as novida-

e bons resultados. A feira é maravilhosa, tem um movi-
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cAmPEõES dE
ATENdimENTO

FOTO 2

FOTO 3

FOTO 4

FOTO 5

FOTO 6

FOTO 7

FOTO 8

A Organização da FIPAN avaliou a
participação das empresas, com
objetivo de valorizar o empenho em
melhor atender ao público visitante.
Confira as empresas e os estandes
vencedores em cada categoria!

Fotos: Seven

FOTO 1

Foto 1 – 1º Lugar – Projeto e Decoração – Moinho Santa Clara
Da esq. para a dir.: Roberto Neves (Executivo de Contas da
Seven), Aparecida Francelina da Silva (Assistente Comercial);
Cláudia Aparecida Gervasoni Polydoro (Analista de
Importação); Waldir Santos Abbondanza (Gerente Comercial);
Silvia Marcos (Analista de Negócios-TI); e Adriana Cutrin
(Recepcionista do Estande).
Foto 2 – 2º Lugar – Projeto e Decoração – Coca-Cola
FEMSA Brasil
Da esq. para a dir.: Fabiola Nese (Executiva de Contas da Seven)
e Fernanda Raimundo (Coordenadora de Marketing da CocaCola FEMSA Brasil).
Foto 3 – 1º Lugar – Ação Promocional – Moinho Ocrim
Da esq. para a dir.: Adriana Aichinger Richter (Executiva de
Contas da Seven) Fernando Perez (Diretor Comercial do Moinho
Ocrim/Mirella); Amedeo S. Monzano (CEO do Moinho Ocrim); e
José Gomes (Gerente Comercial do Moinho Ocrim/Mirella).
Foto 4 – 2º Lugar – Ação Promocional e 3º Lugar – Projeto e
Decoração – Vigor
Da esq. para a dir.: Adriana Aichinger Richter (Executiva de
Contas da Seven) e Elis Regina Nisa (Gerente de Marketing
da Vigor).
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Foto 5 – 3º Lugar – Ação Promocional – BV Financeira
Da esq. para a dir.: Fabiola Nese (Executiva de Contas
da Seven); Renata Alessandra Silva (Gerente de
Relacionamento); Bruna de Vincentis Chiarelli (Gerente
de Relacionamento); Bruna Machado (Gerente de
Relacionamento); Carolina Boni (Gerente Regional); Cintia
Cristina Chelles (Supervisora); Sabrina Feijo Marchizano
(Analista); Sidney R. Cezario (Gerente de Relacionamento);
Wilson Zafani (Gerente Regional); João Ferreira de Souza
Neto (Superintendente Executivo); Angela Maria Carvalho
Alegra (Gerente da Loja BV Jundiaí); e Adriana Gois Suzart
Andrade (Gerente da Loja BV Santos).
Foto 6 – 1º Lugar – Item Diferenciado – Festpan Indústria
Fabiola Nese (Executiva de Contas da Seven) e Gustavo A.
Nishimura (Gerente de Comunicação).
Foto 7 – 2º Lugar – Item Diferenciado – JBS/Seara
Adriana Aichinger Richter (Executiva de Contas da Seven); e
Sergio Mica (Gerente Comercial da JBS/Seara).
Foto 8 – 3º Lugar – Item Diferenciado – Bunge Brasil
Da esq. para a dir.: Marcelo Guimarães Silva (Gerente de
Categoria-Trigo); Ana Carolina Gutierrez (Trade MarketingTrigo); e Fábio Ragazi (Executivo de Contas da Seven).
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mento espetacular e um público bem seletivo, que conhe-

pação da Bralyx, que apresentou receitas inovadoras de

ce muito bem produtos de qualidade como aqueles que

alimentos confeccionados em máquinas para estimular

fabricamos”, opina Renato Tafaro, diretor da empresa.

a ampliação do portfólio de produtos oferecidos pelos

A seleção de novidades continua com a Progresso, tra-

clientes ao consumidor final. As novidades incluíram

dicional fabricante de equipamentos para panificação,

desde produtos populares, como o bolo em tiras, até re-

que trouxe para a feira suas novidades em máquinas au-

ceitas regionais, a exemplo do bolo de rolo, além daque-

tomáticas para divisão e modelagem, ideais para massas

las que são voltadas a atender tendências atuais, públi-

de baixa a elevada hidratação, garantindo praticidade

cos segmentados ou pessoas mais preocupadas com a

operacional, padronização e produtividade.

saúde, como minibolos, receitas veganas ou com baixas

Outra gigante do mercado, a Prática, entre outras ino-

calorias. “Nossa meta é ajudar nossos clientes a fazerem

vações em sua linha de máquinas, apresentou na feira o

mais negócios. Para isso, estamos nos preparando para

Totem Prática, um equipamento que combina forno turbo

dobrar o tamanho da nossa empresa até ao ano de 2020.

capacitivo, lastro e estufa. “Esses desenvolvimentos são

E com a inauguração de nossa nova sede, na Vila das

fruto do constante investimento que fazemos em pesqui-

Mercês, em São Paulo (NE: Veja nota na seção “Painel de

sa e tecnologia, como resposta à crescente demanda dos

Notícias” desta edição da Revista IP&C), estamos dando um

panificadores por produtos de eficiência ainda maior. E a

grande passo nessa direção”, diz o presidente da Bralyx,

FIPAN é a principal vitrine para apresentá-las ao setor”,

Gilberto Poleto.

afirma José Angelo de Souza Jr., diretor da empresa.
Destaque mais uma vez na FIPAN foi ainda a partici-

Muito comentada na feira também foi a participação
da Ramalhos, que levou para o Expo Center Norte sua li-
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E Em 2016 TEm mAiS,
muiTO mAiS!

nha de fornos Rotoram, capazes de fornear até dois carros de pães ao mesmo tempo. Com design limpo e de alto
resultado estético, os equipamentos têm como vantagem

Depois de cravar recordes absolutos de vendas

ainda o fato de ocuparem pouco espaço físico e maximi-

(mais de R$ 1 bi em negócios iniciados) e de visita-

zarem a produção de forma padronizada.

ção (mais de 60.000 mil profissionais, sendo 19.000
em um único dia!), o SAMPAPÃO e a Seven, respec-

TEcNOlOGiA dO FriO

tivamente a promotora e a organizadora da feira, já

Entre os dias 14 e 17 de julho, a São Rafael também mar-

deram início aos preparativos para a FIPAN 2016.

cou presença na FIPAN 2015, para anunciar a sua parce-

“A FIPAN 2015 superou todas as projeções mais
otimistas. Havia uma expectativa muito grande da
indústria em relação ao evento, que foi amplamente suplantada. Conversei com vários expositores
que confirmaram a surpresa pelo volume de negócios. E não só de negócios iniciados, uma vez que,
nesse aspecto, a feira deixa um residual que segue
por oito ou nove meses depois de encerrada, como
de negócios efetivamente realizados durante o
próprio evento. E sentimos essa animação também
na renovação dos contratos da feira para 2016, que
seguem de maneira surpreendente. Por tudo isso,
estamos ampliando a área de exposição em 4.000
metros no ano que vem”, comemora João Ricardo
Neves diretor da FIPAN e da Seven.
Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO,
também não esconde sua satisfação com os resultados e com as expectativas para a FIPAN 2016:
“Em um ano de crise, tivemos recorde total de público, um crescimento de 10%. Acho que não poderia ser melhor. Realmente um balanço espetacular.
É com trabalho que vamos vencer a crise e produzir um evento ainda maior no ano que vem”, exulta
o presidente, deixando um último recado para os
panificadores e empreendedores do varejo independente de alimentos: “Para crescer e espantar a
crise, o mais importante é manter os investimentos
e inovar. Sempre!”
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ria com a Heatcraft do Brasil, indústria multinacional de
refrigeração. “A atualização é fator fundamental para a
continuidade de qualquer empresa, produto ou serviço,
principalmente para suportar a velocidade em que as
mudanças ocorrem e para isso é necessário ter ao lado,
pessoas, empresas e tecnologias comprometidas com o
futuro. E foi com esse objetivo que escolhemos a FIPAN
para mostrar a atualização de nossa marca e a consolidação de importantes parcerias e modelos de negócios”,
sublinha Augusto Boccia, diretor da São Rafael.
Entre os lançamentos voltados à refrigeração de produtos, chamou também a atenção a participação da CSV
Refrigeração, em cujo estande na feira foi feita a apresentação de seu novo túnel de ultracongelamento. Além
da CSV, a Frigostrella do Brasil e a Unimap também estiveram presentes com seu catálogo especializado em
freezers, ultra congeladores, máquinas de gelo, conge-

fipan 2015

ladores industriais e torres de resfriamento, entre

ciente para a higiene de utensílios com baixo ou elevado grau

outros itens.

de carbonização, como assadeiras, espetos, panelas, filtros de
coifas,formas de pães foi o principal destaque do estande da

AcESSóriOS E FAcilidAdES

RestoClean na feira. “O Sistema RestoClean minimiza a mão

Contando não apenas com os ramos clássicos de

de obra, simplifica o procedimento de desincrustação porque

maquinário, a FIPAN 2015 também exibiu uma vas-

não precisa de outros produtos nem de mão de obra de lim-

ta gama de expositores preocupados em atender

peza, um só equipamento faz todo serviço, durante 30 dias,

todas as demandas do mercado. Assim, entre os

sem contaminação química, não deixa resíduos tóxicos no

expositores da feira, a MaqFrio mostrou sua linha

ambiente e a manutenção é feita pela própria empresa forne-

completa de front de loja, com arquitetura diferen-

cedora”, convalida o microbiologista Dr. Eneo Alves da Silva Jr,

ciada, e altos índices de funcionalidade e beleza,

referência nacional em pesquisas e análises microbiológicas

capaz de enriquecer qualquer projeto personali-

e segurança alimentar.

zado de padaria. “Além disso, em parceria com a

E novidades em embalagens é pouco para definir o que a

SQGInfo, divulgamos um novo sistema de gestão

Meiwa trouxe para a feira. No estande da empresa, os visitan-

informatizada, que abrange a operação completa

tes puderam encontrar uma enorme gama de produtos para

de uma padaria”, ressalta Bruno Fernandes, dire-

atender a todos os segmentos da padaria e da confeitaria,

tor da empresa, acrescentando que os resultados

com opções das mais variadas formas e tamanhos, fabricadas

de negócios iniciados a partir da participação da

com materiais atóxicos e estéreis, para garantir a segurança

MaqFrio em 2015 na FIPAN, assim como aconteceu

dos produtos nelas acondicionados.

nas edições anteriores, deve pautar a produção e o
trabalho da companhia seguramente pelos próximos 12 meses.
Outra que está comemorando os resultados
da FIPAN até agora é a Glasart, que apresentou
no evento sua linha de placas de vidro de indução
térmica e sua linha de pistas frias e quentes, que
compõem um sistema para as padarias gourmet
que oferecem o food service. “Altamente resistentes, as placas têm um design moderno, limpo e seguro, que evita o risco de acidentes causados normalmente pelo uso de outros tipos e aquecimento,
como os réchauds, que ainda utilizam a chama
produzida por espiriteiras com álcool-gel”, explica
Wagner Carlos Ribeiro, diretor da empresa.
Enquanto isso, a Cimapi expôs em seu estande
muitas novidades em assadeiras especiais, com
destaque para aquelas com revestimento pintado
em poliuretano que facilita a higienização e mantém esses acessórios como novos –, além de toda a
sua linha de carros para ingredientes e estufas de
fermentação.
Aprovado por centenas de clientes do food service atendidos pela empresa em todo Brasil, o Sistema de Higienização de Utensílios uma solução efi-
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jantar do panificador

uma SuPEr fESta
para gente feliz
Com o show da dupla Chitãozinho & Xororó, Jantar do Panificador
2015 comemorou também os 100 Anos da Aipan-SP.

M

Mais uma vez, o SAMPAPÃO comemorou o “Dia do Pani-

tores das entidades, políticos e representantes da Comu-

ficador com uma grande festa. Este ano, ela aconteceu

nidade Luso Brasileira.

no dia 3 de julho e levou cerca de 1.500 pessoas ao Clu-

Em seu discurso de abertura, Antero José Pereira, pre-

be Juventus, localizado no bairro da Mooca. O jantar, que

sidente do SAMPAPÃO, ressaltou a dupla satisfação de

também fez parte do calendário de comemorações dos

estar recebendo tanta gente no evento para festejar am-

100 Anos da Aipan-SP, e reuniu empresários do setor, dire-

bas as datas: “É uma alegria redobrada, porque, além de

Fotos: Roberto Silva
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hOmENAGENS ESPEciAiS

Representando o presidente da Fiesp, Paulo Skaf,
o diretor do Departamento Sindical da entidade,
Paulo Henrique Schoueri, foi convidado a tomar
a palavra em seguida, fazendo questão de destacar em seu pronunciamento a representatividade sempre ativa do SAMPAPÃO na defesa dos
interesses de seus associados e de toda a panificação paulista: “Este, aliás, é um setor que todos
precisam e que os paulistanos gostam muito. E
é muito bom constatar aqui que eles fazem essa
distinção porque os empresários que a compõem
fazem essa diferença”, salientou deixando clara
sua enorme satisfação em estar ali, diante de todos, em nome da Fiesp.
Por sua vez, o presidente do Conselho da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo, Antonio de
Almeida e Silva, compareceu ao jantar, para trazer
o abraço daqueles que a integram ao SAMPAPÃO:
estarmos mais uma vez aqui para celebrar a união
da Família Panificadora Paulista e prestar-lhe mais
uma justa homenagem, estamos tendo a felicidade
de comemorar juntos neste momento o aniversário
de uma entidade combativa e muito querida de todos vocês, que, aliás, ajudaram e continuaram a escrever essa bonita história”, saudou o presidente. “E,
afinal de contas, quantas são as entidades patronais
ou não, ao longo deste imenso Brasil, que podem se
orgulhar de ter uma trajetória de origem tão distante e produtiva, ao mesmo tempo, comemorar seu
primeiro centenário com tanto vigor e respeitabilidade”, clamou, sob aplausos.
Na ocasião, Antero fez também uma reflexão sobre a atual e difícil fase vivida pela economia brasileira, afiançando, entretanto, que essas dificuldades
serão vencidas em breve e irão embora sem deixar
saudades: “São tempestades passageiras que nos
fortalecem e criam oportunidades para derrubar velhos modelos que não prestam mais”, fez questão de
registrar, agradecendo, em seguida aos parceiros e
patrocinadores, sempre presentes, que garantiram
mais uma vez o sucesso da festa, que, nesta edição
foram Anaconda, Belarina, Bunge, FEMSA, Kibon,
Ocrim, Pacífico, Santa Clara e Souza Cruz.
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destacar a pujança e dedicação dos panificadores
à sua luta e ao seu trabalho constantes: “A economia do Brasil vai muito mal, mas o setor da panificação tem conseguido superar as dificuldades.
Tenho certeza que o setor está preparado para
mais 100 anos”, sublinhou.
Na sequência, o SAMPAPÃO prestou uma homenagem simbólica a todos os panificadores, por
meio da entrega a seus diretores de um troféu
alusivo aos 100 anos da Aipan-SP, bem como às
autoridades e aos representantes das entidades
de classe presentes. O presidente ainda fez uma
homenagem especial aos patrocinadores e a um
“Quero deixar registrado que a nossa coletivida-

grupo de funcionários das entidades.

de tem muito orgulho desse setor, que tem uma
identidade tão forte com a nossa gente, desde os

ShOW SErTANEJO

primórdios de nossa imigração”, pontuou.

E, depois do delicioso jantar servido pelo Buffet

Entre os políticos presentes, o deputado Fede-

Ancona e do sorteio de muitos brindes para os

ral Arnaldo Faria de Sá, também fez questão de

convidados, a grande atração do Jantar do Pani-

Homenagem
às Diretorias do
SAMPAPÃO.
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Homenagem às
autoridades.

Homenagem aos
patrocinadores.

ficador 2015 – a dupla sertaneja Chitãozinho &

ia ser uma grande festa. Parabéns a todos que

Xororó – subiu ao palco para fazer um show ines-

contribuíram para que assim fosse e, é claro, pa-

quecível, que entrou para a relação dos mais ani-

rabéns a todos aqueles que estiveram aqui pre-

mados de toda a história do evento.

sentes para comemorar conosco esse momento

“Para nós é um prazer muito grande estarmos
aqui nesse dia muito especial, que faz parte da

tão importante das nossas entidades”, concluiu o
presidente do SAMPAPÃO.

programação de comemorações dos 100 anos da
Aipan-SP. Para nós e para todos os brasileiros, os
panificadores são pessoas muito queridas, que
acordam cedo, trabalham muito e nos trazem
bem-estar e uma alimentação sempre saudável e
de qualidade”, destacou Chitãozinho.
Já Xororó começou lembrando que a dupla já
teve a satisfação de cantar para os panificadores
associados ao SAMPAPÃO em outras ocasiões,
mas que essa alegria é sempre renovada, em especial no ano em que a Aipan-SP completa seu
primeiro centenário: “Parabéns aos panificadores
e obrigado pelo carinho e por estarmos aqui com
vocês nesta oportunidade, e também todas as
manhãs bem cedinho, quando a gente sabe que
vocês ficam ligados na nossa música através das
ondas do rádio e, hoje, até pelo celular, que tem
tudo a ver com a alegria e o gostinho delicioso de
um pãozinho quente, fresquinho e feito na hora”,
salientou, por sua vez, Xororó.
Ao final do jantar, muito satisfeito com o resultado da festa, Antero Pereira destacou que ela
esteve à altura do panificador e da comemoração
dos 100 Anos da Aipan-SP: “A gente já esperava
por isso. Não podia ser diferente, sabíamos que
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consumo

Já ouviu falar

em m-commerce?

Comportamento do consumidor no ambiente mobile norteia
desenvolvimento de soluções personalizadas.

D

De acordo com dados da E-bit, as compras dos

essas vantagens em seu m-commerce”, avalia

consumidores no Brasil via smartphones atin-

Cesar Bonadio, CEO da Viewit Mobile.

giram 9,7% em 2014. Esse crescimento se dá ao
mesmo tempo em que as mais e mais comer-

dESENvOlvimENTO

ciantes e empresas fazem a transposição de seus

Assim que observam um grande volume de

sites versão desktop para o ambiente mobile e

navegação oriundo de smartphones, as em-

veem suas compras serem, cada vez mais, efetu-

presas podem decidir pela criação de um m-

adas via dispositivos móveis, ou, como já se con-

-commerce. O mobile site precisa proporcio-

vencionou chamar, pelo mobile-commerce (m-

nar aos consumidores acesso rápido, seguro

-commerce). O comportamento do consumidor

e eficiente, compatível com a vasta gama de

no ambiente mobile é levado em conta e norteia

produtos comercializados.

o desenvolvimento de soluções personalizadas.

“Orientados pelas necessidades dos clien-

“Há mudanças no perfil do consumidor, as pes-

tes, fazemos o mapeamento para implemen-

soas buscam mais praticidade, segurança, rapidez

tar a melhor solução para cada caso e fazer a

e facilidade para adquirir os produtos que desejam.

programação. O grande diferencial das nossas

As compras por meio do ambiente móvel crescem

ferramentas é que elas nos garantem rapidez

significativamente por uma série de fatores e o

na implantação do projeto, sem precisarmos

consumidor hoje diferencia as lojas que oferecem

demandar muito do próprio setor de TI dos
nossos clientes. Algumas empresas que utilizam outras soluções levariam meses”, esclarece Bonadio.
As soluções da Viewit Mobile desenvolvem
e alavanca o desempenho das empresas no
ambiente mobile, pois facilitam o acesso dos
usuários aos serviços oferecidos com um simples clique direto do smartphone. A ferramenta transforma qualquer site desktop em um
site mobile ou um aplicativo nativo para IOS,
Android e Windows Phone. A tecnologia funciona de forma dinâmica. Qualquer alteração
no site reflete, instantaneamente, no mobile.

m-commerce: mais e mais
comerciantes estão aderindo a ele.
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Assim, todo o conteúdo fica sincronizado e
100% atualizado.

StockFree

estratégia

Não precisa derrubar,
Não precisa derrubar, mas, na crise,
mas, na crise, “agarre” seu
“agarre” seu cliente com inteligência.
cliente com inteligência.

Segure o cliente,

não dEixE fugir
Dicas para você reter os clientes da sua padaria
em tempos de crise.

C

Como reflexo de uma época em que já se fala

rou algumas dicas para auxiliar os panificado-

em crise econômica, observa-se que a maioria

res nesse quesito. Confira!

das empresas já estão sentindo o efeito negativo relacionado às baixas em vendas e queda

OFErEçA vANTAGENS

nas negociações.

Procurar compreender seu público-alvo é a

Entretanto, em paralelo, existe algumas

primeira maneira de conhecer as suas neces-

ações que as empresas podem praticar para

sidades e atuar para supri-las. A partir daí:

atrair e reter clientes em tempos de crise. A

•

executivo da Templum Consultoria, que sepa-

Reduza os gastos desnecessários e veja
como o consumidor reage.

Revista IP&C conversou com Ricardo Tocha,
•

Crie novas linhas de produtos ou serviços
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dATAS cOmEmOrATivAS

alternativos, com preços mais acessíveis.
•

Eles vêm aí! Dia das Crianças e Natal são

Ofereça vantagens na compra pelo menor preço, como entrega grátis.

duas datas comemorativas que mais aquecem o comércio. Por isso, os panificadores

SOciAlizE-SE

as aguardam ansiosamente para alavancar

A internet tem sido um dos maiores canais de co-

vendas e aumentar a receita. Entretanto,
em um mercado tão competitivo, é preciso esforço para se destacar e conquistar os
consumidores.
As padarias podem abusar de um atendimento mais exclusivo. O ambiente e a postura dos funcionários influenciam muito nas
escolhas do cliente. Evite filas nos balcões
de atendimento e nos caixas, que podem
gerar insatisfação e desistência da compra,
um prato cheio para a concorrência. Agora,

municação e negociação entre clientes e empresas. Assim, se sua padaria ainda não faz parte deste mundo digital, você está perdendo uma grande
fatia de mercado. Por outro lado, para as empresas
que já estão na internet, recomenda-se também
manterem o foco nas estratégias de marketing digital por terem ótimo custo benefício.
FAçA PArcEriAS

•

traz a possibilidade de oferecer ao consumidor

se você já faz uso do e-commerce, pode explorar o diálogo com o cliente por meio de
uma comunicação personalizada, usando
uma linguagem que se encaixe no perfil do
seu público-alvo. Oferecer descontos, promoções e brindes também incentivam o
consumidor a comprar no seu e-commerce,
voltar para futuras compras e até indicar
aos amigos.
É importante que qualquer ação e promoção, quando associada a uma época ou data,
tenha um apelo de algo urgente, ou pelo menos tente passar para o público essa ideia.
No e-commerce palavras de ação como: “Só
hoje”, “Por tempo determinado”, “Não perca”
e “Descontos”, chamam a atenção do consumidor para uma possível economia.
Planejamento e antecedência são fundamentais. Por isso, negociar antecipadamente com os fornecedores oferece chances de
desconto, além de evitar problemas de ruptura de gôndolas e atrasos nas entregas. E lembre-se: quanto menor for o custo para o pa-

Com os fornecedores – Esse tipo de parceria
produtos e serviços com melhores preços.

•

Com outras padarias: Parece estranho, mas
parceria entre empresas cria um vínculo de
autoajuda entre os envolvidos, de modo que
todos recebem e ajudam aos demais. Será que
o seu concorrente não pode fornecer algo para
você ou vice-versa?

PóS-vENdA E FEEdBAcKS

O pós-venda é um dos fatores mais relevantes
para a fidelização de clientes, além de ser um ótimo diferencial para empresas em qualquer setor,
inclusive nas padarias. Além disso, um cliente
satisfeito tende a dar feedbacks positivos para as
empresas de modo que outros supostos clientes
possam conferir suas opiniões e virem a comprar
de você.
mElhOrE A GESTãO

Há um ditado que diz que não se pode obter uma
gestão do que não se pode mensurar. Essa afirmação reflete no fato de que muitas empresas estão

nificador, mais descontos ele poderá oferecer

perdidas em seus mercados, e em tempos de cri-

e, assim, se diferenciar por preços menores,

se suas bases não estão sólidas o suficiente para

promoções criativas, facilidades na hora do

superarem os desafios. Por isso, “demorou”: corra

pagamento e mais comodidade aos clientes.

para consertar o que não está funcionando bem
na sua padaria!
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tendências
O “time” dos vegetarianos
cresce a cada dia no mundo.
E entre eles, há muitas
celebridades, como o ex-Beatle
Paul MacCartney.

vegetarianismo

Em alta

O consumo de carne é um hábito
tradicional, mas que tem sido questionado
por muitos, seja por ideologia, seja por
questões ligadas à saúde e bem-estar.

n

No Brasil, não há dados mais recentes sobre o número de vegetarianos entre a população. A pesquisa mais recente sobre essas estatísticas foi publicada em outubro de 2012 pelo Instituto
Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE), e revelou que
15,2 milhões de brasileiros se declaravam vegetarianos. À épo-

PETA

ca, isso correspondia a 8% da população do país. Ainda segundo
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tendências

a pesquisa, São Paulo era a cidade com maior

laticínios. “O que difere é que alguns conse-

número de vegetarianos, são mais de 792 mil

guem abdicar de certos produtos enquanto

pessoas,ou 7% da população.

outros têm mais dificuldade. Esta opção mui-

Mas a tendência parece crescente. Atu-

tas vezes tem ligação com fatores religiosos,

almente, cada vez mais pessoas se tornam

principalmente, em países como a Índia”,

adeptas a dietas alimentares mais equilibra-

exemplifica a gerente.

das. O consumo de produtos derivados de
animais é um hábito tradicional, mas que

FilOSOFiA dE vidA

tem sido questionado por muitos, seja por

Por sua vez, no Ovovegetarianismo a pessoa

ideologia, seja por questões ligadas à saúde

utiliza ovos nas refeições, mas abdica da car-

e bem-estar. Mas para quem pensa em se

ne animal e do leite e seus derivados. “A die-

tornar vegetariano, por exemplo, é necessá-

ta é baseada em ovos, verduras, leguminosas,

rio esclarecer que existem quatro níveis de

cereais e frutas. A Superbom tem uma linha

vegetarianismo, de acordo com a Sociedade

de proteínas vegetais, que substituem a carne

Vegetariana Brasileira (SVB).

vermelha. Uma ótima opção para variar o cardápio”, explica Cristina, da Superbom.

quATrO TiPOS diFErENTES
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Finalmente, há o Vegetarianismo estrito,

Contudo – e ao contrário do que muita gente

nível no qual a pessoa não consome nenhum

pensa –, vegetariano não é “tudo igual”. “Exis-

produto de origem animal, seja carne, ovos,

tem subdivisões bem definidas entre eles”,

laticínios, mel e gelatina. Os vegetarianos es-

explica Cristina Ferreira, gerente industrial da

tritos também são chamados de veganos, pois

Superbom, empresa alimentícia especializada

seguem a filosofia do veganismo, que restrin-

em produtos saudáveis.

ge o consumo de qualquer item que tenha

De acordo com a SVB, são quatros os ní-

origem animal, em todos os âmbitos da vida,

veis de vegetarianismo. O primeiro deles é o

seja estético, vestuário ou alimentar. Os vega-

Ovolactovegetarianismo, que é a categoria

nos são o nicho do nicho, porém, um mercado

mais moderada do vegetarianismo. Nesta

também crescente, que possibilita criar dife-

dieta a pessoa exclui a carne da sua alimen-

rentes tipos de produtos e serviços. Desde que

tação, mas continua consumindo ovos, leite

o negócio suporte genuinamente sua filosofia

e queijos, entre outros produtos que são de-

de vida, tem grandes chances de sucesso.

rivados de animais. “Tornar-se vegetariano

“É uma filosofia de vida que engloba tudo

é um processo. Se alimentar da carne é um

o que cerca a vida da pessoa”, aponta Cris-

hábito, então, aos poucos, a pessoa consegue

tina. “Mas para começar a entrar nesse uni-

ir tirando do seu cardápio até chegar em um

verso, recomendo que a pessoa comece aos

nível mais radical do vegetarianismo. É im-

poucos, substituindo a carne do seu cardápio

portante entender que o paladar vai mudan-

e fazendo escolhas mais saudáveis no seu

do conforme o tempo e a pessoa passa a não

dia a dia. Com maior acesso a informação a

sentir falta daquilo que consumia anterior-

população está mais consciente sobre o im-

mente”, ressalta Cristina.

pacto dos hábitos alimentares relacionados

Já no segundo nível de vegetarianismo –

à qualidade de vida, com isso o mercado está

o Lactovegetarianismo –, a pessoa retira a

se adequando, buscando inovar e cada vez

carne e os ovos da alimentação (e qualquer

mais oferecendo opções para os consumido-

produto que contenha ovos e seus derivados,

res adeptos a dietas diferenciadas”, conclui a

como a albumina, mas ainda utiliza leite e

gerente industrial da Superbom.

destaque

Pão é destaque na revista da

Câmara PortuguESa
Câmara Portuguesa

Reportagem ainda traz uma
entrevista exclusiva com o
presidente do SAMPAPÃO.

Capa: o pão,
uma paixão no
mundo inteiro.

pessoa que não tenha nada para comer, apenas o
pão, ainda assim estará alimentada. Ele é um milagre que reúne farinha, fermento e água, e apenas com isso mata a fome do mundo, sem contar
o prazer de saboreá-lo”, sublinha o jornalista.
ENTrEviSTA cOm O PrESidENTE

Complementando a reportagem especial na re-

C

vista da Câmara Portuguesa, há, também, uma
entrevista exclusiva com Antero José Pereira,

Como parte do acordo de divulgação mútua de ati-

presidente no SAMPAPÃO, na qual ele destaca a

vidades celebrado entre o SAMPAPÃO e a Câmara

significativa participação lusitana no setor. “Mais

Portuguesa de São Paulo, a publicação oficial desta

da metade dos empresários do ramo são portu-

última entidade estampou na mais recente edição

gueses”, afirma, com base numa pesquisa reali-

de sua publicação oficial – a “Câmara Portuguesa

zada pelo Sindipan-SP, que aponta que 35% dos

em Revista” – uma reportagem super especial com

proprietários de padaria na base territorial da en-

seis páginas, falando sobre o pão e a contribuição

tidade em São Paulo são portugueses, e 30% são

dada pela comunidade portuguesa para o desenvolvimento da panificação paulistana.
Para falar sobre esses temas, bem como sobre
a origem, a história e as curiosidades do

O presidente
Antero, em
entrevista
exclusiva.

luso-descendentes.
Perguntado sobre a importância na gastronomia nacional, Antero enfatiza na entrevista que
o pão é uma presença mais do que constante na mesa dos brasileiros, desde o café

Cunha, autor do livro “Bravos Panificado-

da manhã, no chá da tarde e no acompa-

res”, produzido em comemoração ao cen-

nhamento de todas as refeições. “Ele está

tenário da Aipan-SP, para escrever a repor-

na base da pirâmide alimentar, atrás ape-

tagem. Com seu estilo impecável e num

nas da água e dos líquidos, por sua impor-

saboroso texto, Odir mostra que o pão esta

tância no suprimento de carboidratos”,

diretamente ligado à história da humani-

pontua o presidente do SAMPAPÃO, órgão

dade desde os seus primórdios, evoluindo

que representa a panificação paulista não

com ela e se mostrando presente nos seus

apenas no âmbito institucional, como tam-

principais momentos de mudança.

bém desenvolve uma série de atividades de

“O pão é um alimento básico. Uma

Câmara Portuguesa

pão, a revista convidou o jornalista Odir

apoio em prol dessa categoria profissional.
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gourmet

felicidade, teu
nome é criança!
Que tal surpreender e agradar os “baixinhos” com estas receitas saudáveis
preparadas especialmente para o Dia das Crianças pela equipe da Escola IDPC? Elas
vão adorar – e as mamães e papais também!

“crEAm
crAKEr”
iNTEGrAl
reNdImeNto: 280 UNIDADES,
COM 5G CADA.

PrImeIra etaPa
Ingredientes
Farinha de Trigo
Água
Farinha de Trigo Integral
Fermento Químico
Sal
Total

Processo de FabrIcação: Primeira etapa
1. Pesar todos os ingredientes da receita (inclusive a água).
2. Colocar os ingredientes na masseira.
3. Misturar por 7 minutos na velocidade lenta (1).

Processo de FabrIcação: segunda etapa
4. Colocar tudo na masseira.
5. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2).
6. Colocar a massa no cilindro, 3 voltas na média e 4 voltas na fina.
7. Deixar a massa descansar por 20 minutos.
8. Abrir a massa na mesa o mais fina possível com farinha.
9. Fornear a 180ºC por aproximadamente 15 minutos.

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
75
65
3,3
5
248,3

400
300
260
13
20
993

seguNda etaPa
Ingredientes

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

Gergelim
62,5
Margarina Uso Geral
40
Aveia em Flocos Finos
12,5
Total
115
Percentual baseado em farinha de trigo
Peso total da receita: 1.453g

250
160
50
460

Informação Nutricional (Porção com 30g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 90kcal = 378kJ
Gorduras saturadas 0,4g
Carboidratos 14,6g
Gorduras Trans 0g
Proteínas 2,9g
Fibra alimentar 1,6g

%VD(*)
5%
2%
5%
VD não estabelecido
4%
6%

Gorduras Totais 2,9g

5%

Sódio 219mg

9%

(*)% 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

Pudim dE crEmE
dE cOcO E
BANANA
reNdImeNto: 5 PORçõES
COM 150G CADA.

Ingredientes
Leite de Coco
Açúcar
Banana Nanica
Gema de Ovo
Suco de Laranja
Amido de Milho
Baunilha
Sal

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
400l
31
125
30
120
20
80
15
60
7,5
30
0,7
3
q.b

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma panela, ferver o leite de coco, após levantar fervura,
cozinhar em fogo baixo por 3 minutos. Retirar do fogo.
3. Em um bowl, misturar o açúcar, o amido de milho e o sal. Adicionar
as gemas. Aos poucos juntar o leite de coco e mexer bem.
4. Colocar em uma panela e cozinhar em fogo médio, mexendo
sempre aproximadamente por 10 minutos.
5. Retirar do fogo, colocar a baunilha. Cobrir com filme plástico e
deixar esfriar.
6. Deixar as fatias de bananas no suco de laranja para não escurecer.
7. Colocar o pudim nas tigelas e decorar com as fatias de bananas.
8. Sirva a sobremesa com fios de caramelo para decorar.

Informação Nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 201kcal = 844kJ
Gorduras saturadas 9,7g
Carboidratos 22g
Gorduras Trans 0g
Proteínas 2,5g
Fibra alimentar 1,2g
Gorduras Totais 12,4g
Sódio 17,8mg

%VD(*)
10%
44%
7%
VD não estabelecido
3%
5%
23%
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.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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ciGArrETE
reNdImeNto: 43 CIGARRETES
COM 90G CADA

massa
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Farinha de Trigo
100
1.000
Leite
40
400
Margarina
5
50
Ovos
5
50
Sal
3
30
Fermento Biológico Fresco 3
30

recheIo
Processo de FabrIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma batedeira, colocar todos os ingredientes secos e
bater por 1 minuto na velocidade 1.
3. Acrescentar o restante dos ingredientes da massa e bater
na velocidade 2, até obter uma massa homogênea.
4. Colocar a massa sobre a mesa, bolear e cobrir com
plástico. Deixar descansar por 30 minutos.
5. Abrir a massa com o auxílio de um rolo e deixar com
espessura de 2 mm.
6. Dividir a massa já aberta em pedaços com 10cm de
largura e 12cm de comprimento. Em seguida, rechear
com o presunto e a mussarela, ambos enrolados na
forma vertical, e modelar as cigarretes.

7. Empanar as cigarretes na farinha de trigo, nos ovos batidos
junto com o leite e, em seguida, passar no queijo parmesão.
8. Fritar as cigarretes em óleo quente e deixar escorrer em
papel toalha.

Ingredientes
Presunto Fatiado
Mussarela Fatiada

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
750
100
750

recheIo
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Queijo Parmesão
100
400
Farinha de Trigo
75
300
Leite
50
200
Ovos
25
100
Percentual baseado em farinha de trigo

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 210kcal = 882kJ
Gorduras saturadas 4,3g
Carboidratos 21,9g
Gorduras Trans
Menor ou igual a 0,2g
Proteínas 11,8g
Fibra alimentar 0,8g
Gorduras Totais 8,1g
Sódio 582mg

%VD(*)
11%
20%
7%
VD não estabelecido
16%
3%
15%
24%

(*)% 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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PETiT GATEAu
cOm BiOmASSA
dE BANANA
vErdE

reNdImeNto: 5 PORçõES
COM 90G CADA.

Processo de FabrIcação:

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Biomassa de Banana Verde 100
100
Chocolate Meio Amargo 80
80
Manteiga
80
80
Açúcar
75
75
Gema de Ovo
60
60
Farinha de Trigo
40
40
Clara de Ovo
30
30
Baunilha
q.b.

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Aquecer levemente em uma panela, a clara de ovo, o açúcar e a
baunilha. Reservar.
3. Derreter o chocolate com a manteiga e as gemas de ovo em
banho-maria.
4. Em um bowl, juntar o chocolate com os outros ingredientes e
mexer bem.
5. Untar as forminhas e colocar a massa.
6. Levar ao forno preaquecido a 200ºC por 9 minutos.

Informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 273kcal = 1.147kJ
Gorduras saturadas 9,8 g
Carboidratos 27,7g
Gorduras trans 0g
Proteínas 3,7g
Fibra alimentar 1,6g
Gorduras Totais 17,6g
Sódio 27,5mg

%VD(*)
14%
45%
9%
VD não estabelecido
5%
6%
32%
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.

PrOduçãO dAS rEcEiTAS dO idPc – Equipe Técnica do IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; José de Oliveira, Rui Cruz e Halysson Cezar – 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
O azeite de oliva é uma das maiores
fontes dietéticas de Ômega 3.

StockFree

gordura também É SaÚdE
As gorduras têm sua importância biológica e participam
de vários processos metabólicos.
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sai Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Q

Quando falamos popularmente em gordu-

e participam de vários processos metabólicos,

ra, logo associamos o termo ao excesso o a

como, por exemplo, na absorção de vitaminas

algo que faz mal saúde, isto porque a gordura

que ajudam na manutenção da saúde da pele.

não utilizada como fonte de energia tende a

Possuem estrutura química muito diferente

ser armazenada em certas regiões do corpo,

entre si e variam o seu papel no organismo.

como energia de reserva, podendo aumentar
a gordura localizada.
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Portanto, os lípides não podem ser considerados em sua totalidade como vilões da

As gorduras – cientificamente conhecidas

alimentação e, sim, como nutrientes que, se

como lípides – têm sua importância biológica

consumidos na quantidade adequada e re-

nutrição

comendada nutricionalmente, serão precursores de excelentes resultados para a saúde.
Por isso, devemos conhecer a bioquímica e o
metabolismo dos lípides, para entender quais
alimentos têm estruturas químicas que auxiliam na manutenção do corpo.
ÔmEGA 3

O fígado é o principal órgão metabolizante
das gorduras. Consequentemente, grande
parte delas é transportada e armazenado
nele. A recomendação de gordura na dieta é

os lípides não são
totalmente vilões da
alimentação. Eles são
nutrientes importantes
que, se consumidos na
quantidade adequada,
podem fazer muito bem
para a saúde.

de 20% a 25% do valor calórico total diário.
Mas não é porque esta vai ser utilizada em

ga 3 são os peixes de água fria – como atum,

maior escala, que ela precisa ser consumida

salmão, sardinha e bacalhau – e também os

em maior quantidade.

óleos e azeites de oliva, canola e linhaça, en-

O processo de utilização da gordura é

tre outros. Uma alimentação rica em Ômega

composto por sua hidrólise (quebra) em áci-

3 resulta numa diminuição da produção de

dos graxos e glicerol. Esses subprodutos são

citocinas pró-inflamatórias, responsáveis por

transportados para os tecidos ativos. O glice-

diversos processos inflamatórios e distúrbios

rol sofre transformações e é imediatamen-

metabólicos.

te aproveitado como fonte energética. Já os

Os lípides têm propriedades físico-quími-

ácidos graxos sofrem primeiro a degradação

cas, que definem sua solubilidade. As vitami-

dentro das células, para, depois, também se-

nas A, D, E e K são lipossolúveis, sendo assim

rem transformadas em energia.

melhor absorvidas pelo organismo, por meio

Os ácidos graxos Ômega 3, considerados

do consumo dessas gorduras saudáveis.

essenciais, têm essa denominação em função de serem dependentes de precursores
para sua síntese. O organismo humano obtém
ácidos Ômega 3 por alimentos específicos da
dieta. Mas também podem ser sintetizados a
partir do ácido linolênico, também presente
nos alimentos.
FONTES

Em condições normais, esses ácidos graxos,
juntamente com os Ômegas 6 e 9, são fundamentais para manter a integridade da membrana celular, bem como as funções cerebrais
e a transmissão de impulsos nervosos. Eles
também participam da transferência do oxigênio atmosférico para o plasma sanguíneo, da
síntese da hemoglobina e da divisão celular.

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.

As principais fontes dietéticas de Ôme-
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meu bairro, minha padaria

a flor mais bonita da

vila CruzEiro

Marcus Frediani

A portentosa fachada do prédio da padaria chama imediatamente a atenção.

Há mais de 35 anos no bairro e desde 2007 em sua casa nova,
a Flor das Américas é mestre na arte de encantar os clientes.

D
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Desde 1951, quando entregava pães em uma

sucesso: houve um tempo em que a rede de-

charrete puxada por três garbosos cavalos,

las chegou ao impressionante número de 18

Luiz Fernandes Figueira já desenhava em sua

estabelecimentos.

mente a padaria dos seus sonhos. Recém-che-

Dentro desse projeto profissional e de vida,

gado da Ilha da Madeira, começou a trabalhar

em março de 1969, Luiz inaugurou a Panifica-

na Padaria 15, de Santo Amaro, sem nunca

dora Flor das Américas, uma das mais tradicio-

perder de vista sua meta: aprender e prospe-

nais padarias da Vila Cruzeiro, em Santo Ama-

rar. E foi assim que ele venceu, sendo que de

ro. Nos primeiros anos, comandou a casa com

sua luta várias padarias foram erguidas com

pulso forte ao lado de seu cunhado. Antonio

meu bairro, minha padaria

Sérgio e sua filha Verônica, felizes na linha de frente da Flor das Américas.

Rodrigues Cró, com o apoio inestimável de suas

copa, áreas de restaurante, administração e

respectivas esposas, Agostinha e Maria José.

produção, e, ainda, subsolo para depósito. A

“Seu” Luiz não está mais entre nós, mas

belíssima e funcional composição arquite-

deixou seu legado de dedicação, honestidade,

tônica – idealizada pessoalmente por Sérgio,

boa índole, amor ao trabalho, perfeccionismo

com auxílio de um arquiteto – conta com es-

e amizade a todos os seus 14 filhos. E o mais

paços bem divididos e dimensionados, a fim

interessante é que todos eles abraçaram a

de garantir o bom fluxo dos clientes.

profissão de panificadores e estão, brilhantemente, seguindo o caminho dos pais.

“A Flor das Américas fornece desde pães
artesanais e doces que mais parecem nuvens

“Ele nos deu o exemplo. Porém, mais do

dentro da boca, até lanches sem igual e sa-

que isso, nos deixou uma lição de vida de valor

borosos almoços pelo sistema self-service,

inestimável, que é aquela que diz que temos

elaborados com ingredientes de ótima quali-

sempre que perseguir e acreditar em nossos

dade. À noite, no jantar, o destaque é nosso

sonhos, por mais complicados que possam

buffet de sopas, servido de quinta a domin-

ser os caminhos para atingi-los e transformá-

go. Complementarmente, oferecemos, ainda,

-los em realidade”, diz, emocionado, Sérgio

nosso buffet de café da manhã aos finais de

Fernandes Figueira, que com a sua filha Ve-

semana e feriados, para ser degustado em fa-

rônica, formam a “linha de frente” da padaria.

mília ou com os amigos”, sublinha Sérgio, com
um grande sorriso.

mudANçA PArA mElhOr

Considerada pelos clientes a melhor e mais
ricas, depois de permanecer por 39 anos no

O BAirrO dA FlOr
dAS AméricAS

mesmo endereço, no Nº 821 da Av. João Carlos

A Vila Cruzeiro é um bairro de classe mé-

da Silva Borges, mudou-se, há quase oito, para

dia localizado no distrito de Santo Amaro.

suas novas instalações, mas, agora, em sede

Bastante residencial, conta com um im-

própria, praticamente ao lado das anteriores,

portante polo de comércio e de escritó-

no Nº 843.

rios, que substituíram as indústrias que

moderna padaria do bairro, a Flor das Amé-

A estrutura do local impressiona já na

migraram para o interior do estado de São

primeira visita, mesmo antes de ingressar no

Paulo. Entre os destaques do bairro estão

amplo prédio de três andares, com cerca de

o Clube Hípico e o Museu de Santo Amaro.

950m , distribuídos ao longo da loja principal,
2
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meu bairro, minha padaria

Marcus Frediani

Orquídea Pérola: um misto bem equilibrado de padaria e central de serviços.

uma Padaria e muito mais
Fato: a Orquídea Pérola é uma das maiores e melhores referências
de padaria de sucesso do bairro paulistano do Brooklin.

I

Inaugurada em março de 2008, dona de amplas

fo, uma das mais movimentadas da região, ela

instalações, maquinários de última geração

atende com a oferta de produtos e serviços de

e estacionamento gratuito com manobrista,

alta qualidade, a um público misto, formado,

a Padaria Orquídea Pérola do Brooklin é um

basicamente, pelos moradores dos muitos pré-

misto muito bem equilibrado de empresa de

dios e condomínios existentes no local, além de

panificação e confeitaria em geral, restaurante

um grande número de pessoas que, todos os

e lancheteria. Ou seja, um misto de indústria,

dias, trabalha ou transita por ali em busca de

comércio e central de serviços.

um estabelecimento comercial, para qualquer

Localizada no Nº 255 da Rua Barão do Triun-
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tipo de finalidade.

meu bairro, minha padaria

O BAirrO dA
OrquídEA PérOlA
O Brooklin é um bairro nobre da cidade
de São Paulo. Originalmente chamado de
Brooklin Paulista, cresceu, sendo separado hoje em Brooklin Velho Brooklin Novo.
Atualmente é conhecido por ser uma das
regiões mais valorizadas da capital paulista, com muitos prédios de alto padrão,
grandes conjuntos empresariais e uma
agitada vida noturna.

“Basicamente, os picos de movimento são
pela manhã, com os funcionários dos escritórios vindo para tomar café e comer alguma coisa, no almoço e no final da tarde, quase noite,
quando as mães buscam seus filhos nas escolas e o pessoal começa a voltar para casa do
trabalho”, explica Marcos Ventura, sócio-proprietário da casa.
Para cada um desses momentos, a Orquídea
oferece um cardápio super especial: “Todas as

Marcos Ventura: o ideal é investir em conhecimento e gostar do que faz.

sextas, temos o Café da Manhã Express, para

ria foi e continua sendo a minha maior escola,

quem quer uma opção rápida e prática de to-

onde aprendi a fazer pão, doces, fiquei no caixa,

mar café, no qual oferecemos uma grande va-

atendi no balcão, na copa e lavei muito chão e

riedade de bolos, pães, frutas e sucos em um

muita louça. E, sempre que é necessário, conti-

espaço confortável para você se sentir a vonta-

nuo fazendo tudo isso, porque, simplesmente,

de e começar bem o seu dia. No almoço, temos

adoro o que faço!”, exulta.

buffet a quilo, com uma ótima variedade de sa-

Apesar de admitir que a crise está fazendo

ladas, carnes, peixes e sobremesas. E à noite, te-

alguns estragos no movimento da Orquídea Pé-

mos o buffet de sopas, com diferentes sabores,

rola – o movimento da casa caiu cerca de 15%

além de pizzas e jantar com massas e diversos

de janeiro para cá –, Marcos faz questão de di-

acompanhamentos”, destaca Marcos.

zer que padaria sempre foi e sempre será um
bom negócio. “Mas é preciso ficar de olho nas

SEmPrE um BOm NEGóciO

tendências, nas mudanças de comportamento

Um dos orgulhos declarados de Marcos Ven-

do cliente e, sobretudo, não descuidar da gestão

tura é ter sido criado dentro de uma padaria.

e da aquisição de conhecimentos, que é con-

Seu pai, Francisco, já está há 45 anos no ramo,

dição fundamental para ficar sempre atuali-

e, desde pequeno, levava o filho pequeno para

zado”, ensina. E ele ainda deixa uma boa dica:

trabalhar. “Eu olhava meu pai e os nossos pa-

“Investir em divulgação – com propaganda, fo-

deiros fazendo pão e ficava absolutamente en-

lhetos e nas redes sociais –, bem como em pro-

cantado. E, embora hoje eu seja formado em

moções deixa a padaria sempre ‘viva’. E é disso

Gastronomia, me orgulho em dizer que a pada-

que os clientes gostam”, finaliza.
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máquinas & equipamentos

modernizar para

CrESCEr

Pixabay

Palestra promovida pela
ABIEPAN com o BNDES
abordou importância
dos investimentos na
atividade industrial.

n

No dia 24 de junho, a Diretoria da ABIEPAN pro-

da infraestrutura de apoio à logística do parque

moveu no Auditório da CIESP-Distrital Sul, em

industrial brasileiro.

São Paulo, a palestra intitulada “Apoio do BNDES

Entre os tópicos debatidos no evento estive-

ao setor de fornecedores de bens de capital”. A

ram os investimentos da indústria de bens de

preleção – que contou com a participação de 45

capital e sua cadeia de fornecedores para ex-

associados da entidade – ficou a cargo do Dr. Luiz

pansão e modernização de capacidade produ-

Daniel Willcox de Souza, gerente do Departa-

tiva, incluindo planos de negócios; iniciativas

mento de Bens de Capital do BNDES, tendo como
assistentes a administradora Andréa Varela e o
economista Gabriel Daudt, ambos também representantes do banco.

O Dr. Luiz
Daniel Willcox
de Souza
apresentou a
palestra.

voltadas para modernização ou implementação
de melhorias na estrutura organizacional, administrativa, de gestão, comercialização, distribuição e logística das sociedades atuantes no setor
de bens de capital; planos estruturados

à plateia as bases do Programa BNDES de

de investimentos em inovação e ativida-

Apoio ao Desenvolvimento do Setor de

des de engenharia de desenvolvimento e

Bens de Capital – o BNDES ProBK –, que

aperfeiçoamento de produtos e processos;

tem por objetivo apoiar projetos de in-

e renovação de parques industriais. Tudo

vestimentos que visam à implantação, à

ilustrado com cases de sucesso de empre-

modernização e à expansão da capacida-

sas que aderiram ao programa e, por meio

de produtiva das empresas, por meio do
aumento da produtividade, da eficiência e
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Pauline Gazola

Em linha gerais, o evento apresentou

dele, conseguiram sobressair e gerar empregos em seus setores de atuação.

jurídico cível

Cuidado com a venda de

ProdutoS Com data
dE validadE ExPirada
A Lei diz: constitui crime
contra as relações de
consumo vender, ter em
depósito para a venda
ou expor à venda, ou de
qualquer forma, entregar
matéria-prima ou
mercadoria em condições
impróprias ao consumo.

A Delegacia Especializada em
Crimes Contra a Saúde Pública
realiza intensa fiscalização nos
estabelecimentos de São Paulo.

Procon/Fotos Públicas

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

R

Recentemente temos observado, por meio de notícias

“Art. 7º – Constitui crime contra as relações de consumo:

vinculadas no noticiário nacional, o aumento da prisão

I – (...)

de donos e gerentes de estabelecimentos comerciais de-

IX – vender, ter em depósito para a venda ou expor à venda,

correntes da comercialização de produtos com data de

ou de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria

validade expirada (vencida). Diante disso, nos sentimos

em condições impróprias ao consumo.”

na obrigação de voltar ao tema visando o esclarecimento
dos panificadores.

O conceito de “produtos impróprios ao consumo” está
no §6° do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, nes-

1) dA PrATicA ilEGAl

te caso, configurada a figura do inciso I, que estabelece

A venda de produtos com data de validade expirada é ti-

que tais itens são aqueles com prazo de validade expi-

pificada (considerada conduta criminosa) pelo artigo 7º,

rado; independentemente de estarem deteriorados ou

inciso IX da Lei nº 8.137/90. Com efeito, preconiza o art. 7º,

não, ou de serem de uso humano ou não, de vencimento

inc. IX, da Lei n.º 8.137/90, que:

recente ou não. Daí que desnecessária a perícia em tais
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jurídico cível

bens, bastando a constatação visual, neste

exclusivamente a investigações nessas áreas,

caso, atestada por autoridade pública habi-

possibilitando que os outros 19 departamen-

litada. A pena do crime previsto no artigo 7º,

tos da polícia se dediquem aos demais delitos.

inciso IX da Lei nº 8.137/90 é de detenção de 2

A Divisão de Crimes contra a Fazenda Pública

(dois) a (5) anos, ou multa.

atuará em delitos praticados por servidores

Portanto, temos um crime previsto na legis-

públicos estaduais e municipais – inicialmen-

lação nacional e que possui como conseqüên-

te da Prefeitura de São Paulo, podendo, con-

cia, pena relativamente gravosa, quando com-

tudo, estender-se a outros municípios, após

parada com outros crimes, como, por exemplo,

aprovação da Delegacia Geral de Polícia.

crime de homicídio culposo, que possui pena
de detenção de 1 (um) a 3 (três) anos.

O Decreto nº 54.359 de 20 de maio de 2009,
que criou o DPPC, deixou claro a exclusividade das Delegacias Especializadas quanto

2) dO POdEr dE FiScAlizAçãO dO crimE

ao registro e apuração das infrações penais

A fiscalização da prática de comercialização

contra o Consumidor, a Saúde Pública, o Meio

de produtos com data de validade expirada

Ambiente, o Meio Ambiente do Trabalho e as

compete a todos os órgãos de defesa do con-

Relações do Trabalho. Ou seja, somente as de-

sumidor, bem como órgãos de vigilância sa-

legacias especializadas podem atuar na apu-

nitária existentes. No entanto, estes órgãos

ração dos crimes elencados acima, não po-

somente possuem a competência para autuar

dendo as demais delegacias da Capital exer-

o estabelecimento comercial, lavrando multas

cerem atividades nessas áreas.

ou até mesmo fechando o estabelecimento.

A Delegacia Especializada em Crimes Con-

Podem até mesmo informar a autoridade po-

tra a Saúde Pública realiza intensa fiscaliza-

licial da ocorrência do crime. Porém, somente

ção nas padarias e confeitarias da Cidade de

a autoridade policial pode apurar o crime e

São Paulo, encontrando algumas irregulari-

efetuar prisões.

dades que podem gerar diversos ônus para

Em São Paulo, existe o Departamento de

os empresários do setor, inclusive processo

Proteção à Pessoa e a Cidadania-DPPC. O DPPC

criminal por crimes contra a saúde pública,

é um departamento especializado em investi-

incluindo o crime previsto no artigo 7º, inciso

gações de delitos relacionados ao consumidor,

IX da Lei nº 8.137/90.

à saúde pública, ao meio ambiente e às relações de trabalho, além da Fazenda Pública. A

3) dO PrOcEdimENTO

criação do Departamento de Polícia de Prote-

Uma vez realizada a fiscalização por parte

ção à Cidadania (DPPC) foi definida em decreto

dos investigadores da Polícia Civil no estabe-

do governador José Serra, publicado no Diário

lecimento comercial, encontrada alguma ir-

Oficial do Estado, no dia 21 de maio de 2009.

regularidade, a autoridade policial dá voz de

O DPPC possui seis divisões: Infrações con-

prisão ao responsável pelo estabelecimento,

tra o Consumidor; Infrações contra a Saúde

responsável esse que não necessariamente

Pública; Infrações contra o Meio-Ambiente,

precisa ser o sócio proprietário, sendo que na

Meio Ambiente do Trabalho e Relações do Tra-

ausência deste geralmente assume o encargo

balho; Crimes contra a Fazenda; Crimes con-

um funcionário.

tra a Administração; e Administração (esta
área, claro, administrativa).
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Com a prisão em flagrante, os policiais
conduzem o responsável pelo estabelecimen-

Com a criação do DPPC, a população pas-

to – neste momento já sendo considerado pre-

sa a contar com unidades policiais dedicadas

so em flagrante – para a sede do DPPC, situado

jurídico cível

na Avenida São João, local no qual será elaborado Boletim de Ocorrência.
Após a elaboração do Boletim de Ocorrência é realizada a oitiva do responsável pelo estabelecimento e após, o Delegado competente fixa fiança necessária para a soltura do primeiro. Com o pagamento da fiança em Banco
Oficial, o Delegado competente elabora o Alvará de Soltura do responsável
pelo estabelecimento comercial.
A Autoridade Policial, então, irá instaurar Inquérito Policial para a apuração do crime, realizando diversas diligências, inclusive realizando perícia
nos produtos apreendidos para verificar se estes estavam impróprios para o
consumo.
No entanto, quando tratamos da prática do crime por comercialização de
produtos com data de validade expirada, não necessariamente realiza-se perícia, pois esta é dispensável, tendo em vista que o crime configura-se com a
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jurídico cível

o panificador deve ficar
atento aos produtos
expostos à venda.

simples prática da comercialização dos produtos fora da data de validade estipulada pelo
fabricante.
Realizadas todas as diligências a Autoridade Policial elabora Relatório Final sobre o apurado no decorrer do inquérito e encaminha os

possuem DATA DE VALIDADE ao contrário

autos para o Promotor Público do fórum com-

de quase todos os demais;

petente, devendo este analisar os autos e de-

•

Outro item muito encontrado pelos inves-

cidir pelo oferecimento da denúncia (abertu-

tigadores com data de validade vencida

ra de processo criminal), ou não. Oferecida a

são refrigerantes expostos à venda para o

denúncia, o panificador ou o funcionário res-

consumidor, em especial refrigerantes de

ponsável pelo estabelecimento responde pela

600 ML que possuem data de validade me-

prática do crime previsto na Lei nº 8.137/90,
ficando sujeito assim, à aplicação da pena
prevista pela prática do crime.

nor que os demais;
•

Deve ser dada especial atenção na manipulação dos frios. Após aberta a embala-

Deve ser salientado ainda que se configura

gem, a peça deve ser protegida com plás-

o crime com a simples exposição do produto

tico filme de PVC e devidamente identifi-

para venda ou mesmo com a sua utilização,

cado com o nome do fabricante, data de

não sendo necessária a realização de perícia

fabricação, data de validade e nº do lote. A

para verificar se o produto, embora vencido,

manipulação inadequada dos frios é a si-

está em condições próprias para consumo.

tuação mais encontrada pela Polícia Civil.

Finaliza-se o processo com a sentença profe-

Portanto, o panificador deve estar atento

rida pelo MM Juiz de Direito, condenando ou

aos produtos expostos à venda em suas pa-

absolvendo o acusado.

darias e confeitarias, pois a fiscalização cres-

Ainda, havendo a prática do crime de ven-

ce a cada dia, causando inúmeros prejuízos

der ou mesmo utilizar produto com data de

a diversos comerciantes. Para não se ver com

validade expirada, caso algum consumidor

a possibilidade de estar preso em flagrante e,

sofra alguma conseqüência decorrente do

ficar sujeito a responder um processo crimi-

consumo de tal produto, poderá ajuizar ação

nal, o panificador deve cercar-se de cuidados

cível de indenização, pleiteando valores como

e, principalmente, aumentar o treinamento

medida de reparação.

de sua equipe quanto á fiscalização dos produtos expostos à venda e usados diariamente

4) PrOduTOS mAiS APrEENdidOS
PElA dPPc

pode ser afetada seriamente e, sem a pre-

cializada em Crimes Contra a Saúde Pública o

sença deste não seria possível o exercício da

panificador deve tomar cuidado com algumas

atividade desenvolvida por inúmeros empre-

situações mais encontradas pelos investiga-

sários e comerciantes do setor de panificação

dores da Polícia Civil de São Paulo:

e confeitaria.

Especial cuidado na venda de produtos
com data de validade expirada. Um dos
itens vendidos nas padarias mais encontrado com data de validade expirada são
os vinhos verdes, pois a maioria destes
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Lembrando que a saúde do consumidor

Para evitar problemas com a Delegacia Espe-

•

70

na produção.

*JuliO cEzAr NABAS riBEirO (OAB/SP 258.757) é advogado associado da Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida,
Esteves Advogados, escritório responsável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.
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conexão fiesp

inadimplência na indústria

amEaça SuBir
StockFree

Empresários pedem
redução dos juros,
alongamento de prazo e
carência no pagamento.

U

É cálculo pra todo lado: muitas empresas temem não conseguir
realizar seus pagamentos em 2015.

Uma recente pesquisa produzida pelo Departamento de
Pesquisas e Estudos Econômicos (Depecom) da Federa-

centual é muito maior entre as empresas de menor porte:

ção e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo

25,6% das microempresas e 19,8% das pequenas empre-

(Fiesp/Ciesp) com o sugestivo título de “Rumos da Indús-

sas afirmaram que estão inadimplentes.

tria Paulista”, mostra que 85,6% das empresas que têm

Já 23,2% das empresas acreditam que podem não con-

financiamento de longo prazo estão adimplentes. Mas há

seguir realizar os pagamentos do financiamento de longo

um sinal amarelo: 18,5% delas acreditam que podem não

prazo este ano. Esse percentual é maior entre as micro-

conseguir realizar os pagamentos do financiamento este

empresas (35,9%) e pequenas empresas (33,0%). O princi-

ano. “Pode ser até que o panorama mude rapidamente,

pal motivo do financiamento é a aquisição de máquinas

mas atravessamos um momento sem expectativa de fu-

e equipamentos (82,4% das empresas que têm algum fi-

turo”, alerta Cláudio Miquelin, diretor do Departamento

nanciamento de longo prazo), e as principais modalida-

da Micro, Pequena e Média Indústria (DEMPI) da Fiesp.

des de financiamento utilizadas são o Finame (60,6%) e o

Segundo 39,5% das empresas entrevistadas, a redução

Cartão BNDES (38,4%).

das taxas de juros é a principal ação para ajudá-las a se

“Com a atual situação econômica, é importante um

tornar ou permanecer adimplentes este ano nos financia-

olhar mais global da situação da sua empresa. Para as

mentos de longo prazo. Para as empresas já inadimplen-

que estão adimplentes, a menor taxa de juros ajudaria;

tes se tornarem adimplentes a solução é a negociação do

para as que estão inadimplentes é a renegociação do va-

valor devido, dizem 30,8% dos entrevistados. Das empre-

lor devido; para as que acreditam que podem não con-

sas com financiamento de longo prazo, 13,7% indicaram

seguir realizar os pagamentos este ano é a concessão de

que estão inadimplentes. Detalhe importante: esse per-

meses de carência”, conclui Cláudio Miquelin.

72

IP&C 781 Ago/Set 2015

ip&c international
100 yEArS OF mANy GOOd STOriES
On 27th July, SAMPAPÃO gathered a large number of guests –
including directors, associates, politicians, suppliers and employees
– in the Bookstore Culture of Avenida Paulista to launch the book
“Brave Bakers”, commemorating the 100 years of Aipan-SP, with
texts in English and Spanish. The work, published by Magma
Cultural, tells the story of the bakery and confectionery sector
over the period, contextualized to the importance of the struggles
of São Paulo entities, their work and achievements, the actions
of their presidents and directors, as well as their influence on the
development of the segment. So it brings chapters dedicated to the
art of making bread, its diversity, its history and as well as various
analyzes on the figure of bakers and their active contribution to the
advancement and development of bakery not only in São Paulo, but
also in Brazil. For example, there is a chapter dedicated exclusively
to bakeries trajectory of the beginning of the last century onwards,
focusing on its popularization and creating their own traces of
identity and architecture.
100 AñOS dE muchAS BuENAS hiSTOriAS

El 27 de julio, SAMPAPÃO reunió a un gran número de invitados –
incluyendo directores, socios, políticos, proveedores y empleados –
en la Librería Cultura de la Avenida Paulista de lanzar el libro “Bravos
Panaderos”, en conmemoración de los 100 años de AIPAN-SP, con
textos en Inglés y Español. El trabajo, publicado por Magma Cultural,
cuenta la historia del sector de la panadería y confitería en el período,
contextualizado a la importancia de las luchas de las entidades de
São Paulo, su trabajo y sus logros, las acciones de sus presidentes y
directores, así como su influencia en el desarrollo del segmento. Así
que trae capítulos dedicados al arte de hacer pan, su diversidad, su
historia y así como diversos análisis sobre la figura de panaderos y
su contribución activa a la promoción y desarrollo de la panadería
no sólo en São Paulo, pero también en Brasil. Por ejemplo, hay un
capítulo dedicado exclusivamente a las panaderías trayectoria
de comienzos del siglo pasado en adelante, centrándose en su
popularización y la creación de sus propias huellas de identidad y
de arquitectura.
quAliTATivE lEAP iN BrAziliAN BAKEry

The Brazilian bakery preparing to live a new and promising phase.
An agreement signed by the main entities of the productive chain
of bakery is enabling multipliers throughout the country to promote
the quality and diversity of baked goods. The agreement was signed
by the Brazilian Association of Wheat Industry (Abitrigo) and the
Brazilian Association of Bakery and Confectionery Industry (ABIP)
with the International Union of Bakery and Confectionery Industry
(UIBC), with the SAMPAPÃO support. This agreement resulted
initially in performing two courses: the “Freezing Course” and the
“Rustic Breads Course”, performed between 20th and 31st July, in
SAMPAPÃO headquarters, in São Paulo. With ten-day, and 40 hours
each session, courses were given by Professor Manuel Flecha, master
of baking of the Bakery School of Madrid, and were directed to Senai’s
teachers, in order to form multipliers. No less than 35 bakery teachers
Senai, from 12 brazilian states participated, in the courses.
SAlTO cuAliTATivO EN lA PANAdEríA dE BrASil

La panadería de Brasil se prepara para vivir una nueva y prometedora
etapa. Un acuerdo firmado por las principales entidades de la cadena
productiva de la panadería está permitiendo a los multiplicadores
de todo el país promover la calidad y diversidad de los productos
horneados. El acuerdo fue firmado por la Asociación Brasileña de la
Industria de Trigo (Abitrigo) y la Asociación Brasileña de la Industria
de Panadería y Confitería (ABIP) con la Unión Internacional de

Panadería y Confitería Industria (UIBC), con el apoyo SAMPAPÃO.
Este acuerdo dio lugar inicialmente en la realización de dos cursos: el
“Curso de Congelación” y el “Curso Panes Rústicos”, realizados entre
el 20 y el 31 de julio, en la sede de SAMPAPÃO, en São Paulo. Con diez
días, y 40 horas cada sesión, los cursos fueron dados por el Profesor
Manuel Flecha, maestro de panadería de la Escuela de Panadería de
Madrid, y se dirigieron a los maestros de Senai, con el fin de formar
multiplicadores. No menos de 35 maestros de panadería de Senai,
de 12 estados brasileños, participaron en los cursos.
BAKEriES OF SãO PAulO ENTEr ThE OlivE Oil rOuTE

The setting could not be better: during Fipan 2015, SAMPAPÃO
signed a Memorandum of Understanding with the Association of
Development Olive Oil Route of Trás-os-Montes, a commercial and
cultural imprint entity, engaged in the international promotion of
products produced in that region of Portugal. The Olive Oil Route
includes 15 municipalities in north-east Portugal, region notorious
not only for the production of high quality olive oils – especially
the Mirandela – but also for embedded and sweets that make up
its rich cuisine and diverse landscapes. The ceremony took place at
the stand of Route in Fipan, with the participation of a large number
of guests, among them the singer Roberto Leal, one of the great
supporters of the Olive Oil Route in Brazil. And he, too, gave the good
news of the opening of its first store in Brazil, which now function as
“store-in-store” inside the Bakery Água Viva, in São Paulo.
PANAdEríAS dE SãO PAulO ENTrAN EN lA ruTA dEl AcEiTE

El entorno no podía ser mejor: durante Fipan 2015, SAMPAPÃO firmó
un Memorando de Entendimiento con la Asociación de Desarrollo
del Aceite de Oliva Ruta de Trás-os-Montes, una entidad impronta
comercial y cultural, dedicada a la promoción internacional de los
productos producidos en esa región de Portugal. La Ruta del Aceite
de Oliva incluye 15 municipios en el noreste de Portugal, región
notoria no sólo para la producción de aceites de oliva de alta calidad
– en especial el Mirandela – sino también para incrustado y dulces
que componen su rica gastronomía y paisajes diversos. La ceremonia
tuvo lugar en el stand de la Ruta en Fipan, con la participación de un
gran número de invitados, entre ellos el cantante Roberto Leal, uno
de los grandes defensores de la Ruta del Aceite de Oliva en Brasil. Y
él también dio la buena noticia de la apertura de su primera tienda
en Brasil, que ahora funciona como “store-in-store” dentro de la
panadería Água Viva, en São Paulo.
WOrld WhEAT PrOducTiON FAllS By 11 milliON TONS

The International Grains Council has reduced by 11 million tonnes
world production of wheat. According to the entity’s calculations,
the overall supply fell from 721 million tons to 710 million tons. “The
bad weather has reduced the prospects for crops in some regions,
especially in the European Union and Canada,” says the organization.
At the same time, the 2015/16 wheat crop in Argentina is expected
to reach between 10 million and 10.5 million tons, a figure well below
the 13.9 million tons that the government estimated last season.
PrOduccióN muNdiAl dE TriGO cAE EN 11 millONES TONES

El Consejo Internacional de Cereales redució en 11 millones de
toneladas la producción mundial de trigo. Según los cálculos de la
entidad, la oferta global se redujo de 721 millones de toneladas a 710
millones de toneladas. “El mal tiempo ha reducido las perspectivas
para las cosechas en algunas regiones, especialmente en la Unión
Europea y Canadá”, dice la organización. Ya la cosecha de trigo 2015/16
en Argentina se espera que alcance entre 10 millones y 10,5 millones de
toneladas, una cifra muy por debajo de los 13,9 millones de toneladas
que el gobierno estimava la temporada pasada.
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serviços

Economize energia

na Sua Padaria

cAlENdáriO curSOS BáSicOS
idPc 2015
SETEmBrO
curSO

60,0 kw
6,0 kw
2,5 kw
Fonte: padariaonline.com.br

1,5 kw
1,2 kw
0,5 kw
0,9 kw

FOrNO EléTricO
AmASSAdEirA

ciliNdrO
BATEdEirA

mOdElAdOrA
FrEEzEr vErTicAl

câmArA climáTicA

E

diAS

hOráriO

Tortas Geladas (15h)

31/08 a 04/09

dATA

Seg. a Sex.

9:00h às 12:00h

Pães Congelados(15)

31/08 a 04/09

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Tábua de Frios (3h)

08/09

Ter.

16:00h às 19:00h

Brigadeiros (9h)

09/09 a 11/09

Qua.a Sex.

9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h)

09/09 a 11/09

Qua.a Sex.

16:00h às 19:00h

Básico de Panificação (112h)

14/09 a 28/10

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação
de Alimentos (8h)

14/09 a 15/09

Seg. e Ter.

16:00h às 20:00h

Responsável Técnico (15h)

14/09 a 18/09

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Pizza (15h)

21/09 a 25/09

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Decoração de Bolos com Bicos (15h)

21/09 a 25/09

Seg. a Sex.

9:00h às 12:00h

Rotulagem Nutricional (3h)

23/09

Quarta Feira

16:00h às 19:00h

Doces Finos (15h)

28/09 a 02/10

Seg. a Sex.

9:00h às 12:00h

Doces Finos (15h)

28/09 a 02/10

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

OuTuBrO

Economizar energia na padaria é uma necessidade absolu-

curSO

dATA

diAS

Básico de Salgados (20h)

05/10 a 09/10

também para o meio ambiente. E você sabia que pode eco-

Básico de Salgados (20h)

05/10 a 09/10

Seg. a Sex.

16:00h às 20:00h

nomizar muito mudando de hábitos? Isso mesmo: econo-

Tábua de Frios (3h)

13/10

Ter.

9:00h às 12:00h

Tábua de Frios (3h)

13/10

Ter.

16:00h às 19:00h

Brigadeiros (9h)

14/10 a 16/10

Qua. a Sex.

9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h)

14/10 a 16/10

Qua. a Sex.

16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação
de Alimentos (8h)

19/10e 20/10

Seg. e Ter.

16:00h às 20:00h

ENErGiA NA PAdAriA:

Responsável Técnico (15h)

19/10 a 23/10

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

•

Desligue luzes internas no período noturno e aproveite

Rotulagem Nutricional (3h)

21/10

Quarta Feira

16:00h às 19:00h

a luz do dia. Se possível, use lâmpadas de LED em sua

Básico de Confeitaria (112h)

19/10 a 03/12

Seg. a Sex.

16:00h às 19:00h

Petit Four Avançado (15h)

26/10 a 30/10

Seg. a Sex.

9:00h às 12:00h

Pães Rústicos (17,5h)

26/10 a 30/10

Seg. a Sex.

16:00h às 19:30h

mizar energia na padaria apenas necessita de boa vontade
e conscientização.
vEJA O quE vOcê POdE FAzEr PArA EcONOmizAr

iluminação, que são muito mais econômicas.
•

Faça o degelo dos freezers mais constantemente. E regu-

Seg. a Sex.

hOráriO

ta, que faz bem não só para o bolso do panificador, como

9:00h às 13:00h

le a temperatura deles no mínimo necessário.
•

É importante lembrar que os freezers e congeladores
não podem ser desligados para economizar energia na
padaria no período noturno por dois motivos: tal atitude
de ligar e ligar constantemente pode danificar o equipa-

•

mento e o ato de desligar a refrigeração fazer com que o

A POESIA MONUMENTO PÃES E DOCES LTDA. – EPP

alimento estrague rapidamente.

CINELÂNDIA PÃES E DOCES LTDA. – EPP

O Immetro está etiquetando os fornos elétricos para
orientar os proprietários de padaria e restaurante a op-

PADARIA E CONFEITARIA N. SENHORA DO SAMEIRO LTDA.
FRANCISCO DOS SANTOS FERNANDES
PANIFICADORA NOVA D’ABRIL LTDA.

zar energia na padaria. Portanto, opte por fornos de pa-

PÃES E DOCES DIPLOMATA LTDA.
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R. Ouvidor Portugal, 742
R. Galatea, 1.509
Av. Vila Ema, 5.560
R. Major Angelo Zanchi, 654

PANIFICADORA E CONFEITARIA TRÊS TALISMÃS LTDA. Av. Raimundo P. de Magalhães, 12.406

tarem pelos melhores produtos que ajudem a economidaria e restaurante que tenham esta certificação.
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BEm-viNdOS NOvOS
ASSOciAdOS dO SAmPAPãO!

Av. Alexios Jafet, 2.462
R. Ari Barroso, 400
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