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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

À medida que nos aproximamos do final do 
ano, um “sensor de balanço” parece se acender 
em nossa mente, para obrigar-nos a fazer uma 
análise dos últimos 12 meses. Dois mil e quin-
ze foi (e na verdade), ainda está sendo – um 
ano bastante difícil, sem dúvida. 

Os indicadores da economia só fazem nos 
dar parâmetros negativos: o País está enredado 
numa crise que muitos dizem ser sem prece-
dentes – o que não é verdade, pois acredito que 
passamos por outras piores –, os investimen-
tos sumiram, assim como as oportunidades de 
crédito; o dólar está nas alturas, ao contrário 
do senso geral, sem gerar grandes benefícios 
para as exportações; os negócios estão pa-
rados, com todo mundo esperando o que vai 
acontecer na política; o consumo caiu em fun-
ção do esvaziamento do bolso, do aumento do 
desemprego e da sinistrose que tomou conta 
da população; e por aí vai.

Tudo isso é terrível, concordo. Porém, não 
acredito que 2015 tenha sido um “ano per-
dido”, como andam falando por aí. O fato de 
estarmos vivos é prova gritante do contrário, 
assim como o são as lições que estamos tiran-
do do momento complicado que vivenciamos. 
A constatação evidente, entretanto, é que va-
mos chegar a dezembro estourando de longe 
a meta da inflação. E a lógica, diz que inexo-
ravelmente, o atual panorama de dificuldades 
irá contaminar os resultados ao longo de boa 
parte do ano de 2016 também.

Face a esse cenário, o bom senso recomen-
da cautela. Não há, por enquanto, sinais que 
apontem para uma melhora estrutural, tendo 
em vista o atual momento político e econômi-
co do Brasil. E não adianta se rebelar contra a 
dinâmica dos fatos simplesmente porque ela 
contraria os nossos desejos e perspectivas. E 

Dois atributos que, não necessariamente nessa ordem, são os principais 
ingredientes para confrontar a crise e seguir em frente, até que ela acabe.

Sobre coragem e cautela

é um erro estratégico criar tais expectativas 
sabendo que elas não poderão ser atendidas. 
Contudo, amedrontar-se diante da crise e re-
legar seu negócio ao imobilismo é algo pior do 
que isso, porque, historicamente, a inanição 
nunca trouxe nada de bom.

Tudo bem, se você não está otimista a pon-
to de entrar no time daqueles que dizem que a 
crise é “um trampolim que irá nos impulsionar 
para novas oportunidades e conquistas jamais 
percebidas e vividas até então”, aproveite pelo 
menos esse momento difícil para sair do piloto 
automático e refletir sobre o seu empreendi-
mento e pensar em alternativas para tirá-lo do 
sufoco, se esse for o caso. 

Há muita coisa a fazer para dar um che-
ga para lá na estagnação. Sim, tome medidas 
enérgicas como realizar cortes em custos des-
necessários, prefira manter a liquidez a colocar 
seu dinheiro em ações de risco e, claro, hon-
re seus compromissos, para assegurar a força 
dos elos de confiança com seus fornecedores e 
parceiros. Mas não deixe de investir na gestão 
de seu negócio, na satisfação de seus clientes, 
bem como na transparência de seus ideais. E, o 
mais importante, aproveite esta “pausa” meio 
que forçada para aprimorar o seu trabalho em 
todos os níveis, porque é dele que você tira o 
seu sustento e o dos seus colaboradores.

A avó da gente já dizia que, nessa vida, tudo 
passa. Ou que não há mal que sempre dure, ou 
bem que nunca se acabe. E é a mais pura ver-
dade. No fim das contas, a única coisa que faz 
diferença nessa história é o aperfeiçoamento 
da nossa resiliência ao enfrentar os maus mo-
mentos, e a nossa sabedoria para aproveitar os 
bons. E coragem é o melhor atributo para vi-
venciar os dois. Realmente, ela não pode faltar.

Forte abraço!
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

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

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

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

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Armenio Soares Ferreira

diretoria exeCutiVa
diretor adm. : Júlio César Dinis

diretor adminiSt. adJunto: 

André dos Santos Teixeira
diretor finanCeiro:

Manuel de Oliveira Martins
diretor finanC. adJunto:

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
diretor SoCial:

João Lucas Dias Gonçalves
diretor tÉCniCo:

Antonio Valter de Almeida Ribeiro
diretor de PatrimÔnio:

Manuel Rodrigues Gato

diretor de marketinG:

Wagner Vale Ferreira
SuPlenteS de diretoria

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Gilson Yochinobu Oshiro

Jaime Gomes Pereira
Jose Manuel de Freitas Pantaleão

Manuel José Vaz Saraiva
Marcelo da Costa Fernandes

Sérgio Bartolo Manso
Valdeir Antonio de Jesus

diretor Cultural

Ricardo Jacob de Magalhães Correa
diretor nomeado

Eduardo José Manuel Machado
Rogério Shimura
 ConSelho fiSCal

Fernando Gonçalves Perregil
Fernando Pedro de Souza

Manuel Rodrigues Antunes Leal
 ConSelho fiSCal – SuPlenteS

Pedro Paulo Sobrinho
Ronaldo Amaro Macarrão

Rogerio Alexandre de Campos

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2011-2015

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidenteS: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

diretoria exeCutiVa
diretor adm. : Carlos Gonçalves Teixeira

diretor adminiSt. adJunto: 
José Borges Pereira
diretor finanCeiro:

José Augusto Caseiro
diretor finanC. adJunto:

José Ricardo de Caíres
diretor SoCial:

Delcino Pedro dos Santos
diretor tÉCniCo:

Luis Carlos de Souza
diretor de PatrimÔnio:

José de Pinho dos Santos
diretor de marketinG:

Antonio Carlos Stagliano

diretor Cultural
Sérgio Bartolo Manso

SuPlenteS de diretoria
Alfredo Carreira dos Santos

Fábio Roberto Mota
Luis Severiano Pereira Ferreira

José Marcos Reis
José Moreira Ribeiro de Carvalho

Marcio Ferreira Dinis
Milton Guedes de Oliveira

Raul da Silva Gonçalves
Renato Mendes de Brito

Rubens Casselhas
Waldomiro Gomes da Rocha

 ConSelho fiSCal

Antonio Rodrigues Ferreira
Jair Marchini

José Simões Baeta
ConSelho fiSCal – SuPlenteS

Antonio Portugal da Silva
João Diogo

Custódio dos Santos
 rePreSentanteS Junto À fieSP

Antero José Pereira
Carlos Elias Gonçalves Perregil

Manoel Alves Rodrigues Pereira

fundação do deSenVolVimento 

da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

ConSelho adminiStratiVo –

membroS efetiVoS

Armênio Soares Ferreira

José Augusto Caseiro
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos

ConSelho ConSultiVo  

membroS efetiVoS:

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório Farias
ConSelho ConSultiVo  

membroS SuPlenteS:

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Manuel Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota
 ConSelho fiSCal membroS efetiVoS:

André dos Santos Teixeira

Manuel de Oliveira Martins
Jair Marchini

 ConSelho fiSCal membroS 

SuPlenteS:

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos Rodrigues Vale
 diretoria exeCutiVa:

diretor exeCutiVo

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
teSoureiro

Carlos Gonçalves Teixeira
SeCretário

Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: Manoel Alves 
Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

SuPlente diretor finanCeiro: 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SeCretário: Julio Cesar Dinis

ConSelho fiSCal – membroS

efetiVoS:

Antonio Rodrigues Ferreira
Fernando Gonçalves Perregil

Pedro Paulo Sobrinho

 ConSelho fiSCal membroS 
SuPlenteS:

Jair Marchini
Manuel Rodrigues Antunes Leal

Ronaldo Amaro Macarrão
 ConSelho GeStor:

Alfredo Carreira dos Santos
André dos Santos Texeira

Antonio Valter de Almeida Ribeiro
Antero José Pereira

Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil
Carlos Gonçalves Texeira

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
José Augusto Caseiro

José Borges Pereira
José Ricardo Augusto de Caires

Julio Cesar Dinis
Luis Carlos de Souza

Manoel Alves Rodrigues Pereira
Manuel de Oliveira Martins

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
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 O SAMPAPÃO indo até aonde você 

está / Festa da Primavera traz o 
cantor Daniel / Antero  Pereira é eleito 
vice-presidente da UIBC
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 Com importados cotados em dólar, 

o final do ano não promete ser fácil. 
Mas ainda há  algumas esperanças.

22  100 ANOs dA AiPAN-sP 
 Comemorações do centenário da 

entidade entram na reta final. Mas 
ainda há muita coisa boa  pela frente.

25  escOlA idPc
 Primeira turma dos cursos 

internacionais de panificação 
promovidos pelo SAMPAPÃO é  
diplomada com louvor.

28  destAque
 Algumas coisas importantes que 

temos que aprender em termos de 
estratégia e organização com a iba.

32 cONsumO
 Em tempos em que racionalizar o uso 

da água é cada vez mais importante, 
Padaria  Fluminense dá o exemplo.

34 estrAtégiA
 Veja como as padarias podem reduzir 

impostos e enfrentar a crise com o 
planejamento tributário.

37  iNOvAçãO & teNdêNciAs
 Nova tecnologia permite repor fibras e 

eliminar o sabor residual do farelo de 
trigo nas  formulações integrais.

39  gOurmet 
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48  iNAugurAções & 
reiNAugurAções
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doceria Dulca inaugura espaço 
gastronômico na Rua  Bela Cintra.

50  máquiNAs & equiPAmeNtOs
 Campanha “Compre do Pequeno 

Negócio” abre espaço para o 
desenvolvimento de dezenas de 
empresas.

51  JurídicO cível
 Ao consumidor, é claro, é assegurado 

o direito de reclamar. Porém, isso deve 
obedecer certos limites

56  cONexãO FiesP
 Fiesp e setor produtivo lançam 

campanha “Não Vou Pagar o Pato” 
contra o aumento de  impostos.

57  iP&c iNterNAtiONAl
 Notícias da Panificação do Brasil para 

o Mundo / Bakery News from Brazil to 
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Brasil para el Mundo
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 Combos na padaria / Agenda de 

Cursos da Escola IDPC / Novo 
Associado
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Como parte de seu programa de atendimento ao associa-

do, o SAMPAPÃO prepara-se para colocar em prática mais 

um projeto audacioso – na verdade, uma ideia que vem 

sendo maturada e aperfeiçoada há cerca de 10 anos. A par-

tir deste mês de outubro, uma perua Fiorino, envelopada e 

adesivada com o logo das entidades, passará a percorrer 

toda a área territorial destas, levando a bordo um técnico 

em panificação e confeitaria e uma nutricionista para visi-

tar as padarias. A proposta é levar orientação aos panifica-

dores sobre os mais diversos temas, tais como técnicas de 

produção e de produtividade, noções de higiene e manipu-

lação de alimentos e de atendimento às normas vigentes 

da Vigilância Sanitária. 

“Esse projeto visa a esclarecer os associados sobre to-

dos os aportes relacionados à Escola IDPC e ao SAMPA-

PÃO, levando informações corretas e diferenciadas que eles 

necessitam não só para fabricar e comercializar seus pro-

O sAmPAPãO iNdO  
Até AONde vOcê está

dutos no dia a dia – por meio da utilização de sistemas de 

produção eficientes e dentro dos mais elevados preceitos 

de segurança alimentar –, como também para incentivar e 

promover a inovação, em todos os níveis, dentro das pada-

rias. E, com isso, ainda, fortalecer e difundir o conceito de 

construção e perpetuação de marca entre esses estabele-

cimentos. Trata-se de uma excelente proposta, que, acredi-

to, irá receber uma adesão muito alta, senão total dos asso-

ciados do SAMPAPÃO”, comemora, por antecipação, o Prof. 

Humberto Marzinotto Filho, gerente executivo da Escola 

IDPC. O novo serviço oferecido pelo SAMPAPÃO é gratuito e 

basta agendar data e horário no SAMPAPÃO, pelo telefone  

(11) 3291-3700, para receber a visita da equipe da Fiorino.

diA muNdiAl dO PãO será cOmemOrAdO NA PAulistA
Para comemorar o Dia Mundial do Pão, o SAMPAPÃO pro-

move na sexta-feira 16 de outubro, uma ação social em ple-

na avenida Paulista. Já a partir das primeiras horas da ma-

nhã, serão distribuídas  às pessoas que passarem em frente 

ao edifício-sede da Fiesp, uma sacolinha com pão francês, 

um refrigerante (ou suco) e dois folhetos informativos. “Ini-

ciaremos a distribuição a partir das 8h00 e só pararemos 

quando os pães acabarem. Ao mesmo tempo, outras panifi-

cadoras entregarão em várias entidades beneficentes pau-

listanas, pães para quem está estudando - ou trabalhando - 

nelas. E muitos dos nossos panificadores, assim como seus 

funcionários, estarão trabalhando na entrega dos pães”, 

afirma Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

Este ano, as entidades irão entregar gratuitamente à po-

pulação cerca de 30 pãezinhos, vindos de 22 panificadoras 

paulistanas, que incluirão na receita deles um ingrediente 

especial: o ato de compartilhar. “O pãozinho francês que 

tanto nos orgulhamos é o símbolo milenar do alimento que 

chega a todas as classes sociais brasileiras e nutrindo todas 

as famílias. Nossas panificadoras aproveitam esse dia para 
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compartilhar o pão como forma de gratidão pelas oportu-

nidades que este alimento proporciona, não só como fonte 

importante de nutrientes, mas também como geradora de 

empregos. É uma maneira de chamar a atenção para o pro-

blema da fome no mundo”, finaliza o presidente Antero. 
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PAdAriAs cOlhem mídiA 
POsitivA em cAmPO
Continua o maior sucesso e dando muito o que falar na mídia a campanha 

“Adote um Jogador da Lusa”, apoiada pelo SAMPAPÃO para ajudar a As-

sociação Portuguesa de Desportos para solucionar sua crise fi nanceira do 

clube de futebol. A ação foi tema de uma série enorme de reportagens em 

jornais, revistas, TVs, rádios e na internet, colocando as padarias paulistanas 

em evidência com o lema “Pão é na Padaria”.

G
1

PANiFicAçãO deBAte FuturO em cONgressO
Com expressivo volume de informações e um novo formato na estrutura de 

seu evento, a Abip e fi liadas promoveram o 30º Congrepan, de 26 e 28 de 

agosto, na Costa do Sauípe, BA. O tema central das atividades foi o da “Ino-

vação, Qualidade, Congelamento e Rentabilidade: o Futuro da Panifi cação”, 

contando com palestras e ofi cinas práticas ministradas por renomados chefs 

que mostraram novas técnicas e processos. O número de inscritos chegou a 

1.357 congressistas de todas as regiões do País. Com mais de 100 integrantes, 

entre eles muitos representantes do SAMPAPÃO, o estado de São Paulo rece-

beu o troféu como a terceira maior delegação do evento. A
b

ip

U
IB

C

No dia 11 de setembro, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José 

Pereira, foi eleito o novo vice-presidente da União Internacional 

de Panifi cação e Confeitaria (UIBC). A eleição aconteceu du-

rante o Congresso Geral da entidade, em Munique, na Alema-

nha, realizado em paralelo com a feira iba. “A escolha de meu 

nome para fi gurar na Vice-presidência da UIBC me encheu de 

emoção. E é mais um compromisso e um desafi o que aceito de 

peito aberto para lutar em prol do desenvolvimento da panifi -

cação brasileira e mundial”, afi rma Antero.

ANterO PereirA é eleitO vice-PresideNte dA uiBc

D
ivulgação

AdiviNhe quem vem PArA 
A FestA dA PrimAverA?
No dia 8 de novembro, o SAMPAPÃO vai promover a 29a edição de sua tradicional Fes-

ta da Primavera, no Clube de Campo Ceripan, em Ibiúna. E a grande atração do evento 

deste ano será o cantor Daniel. Venha com sua família e amigos, e prepare-se para 

um dia inesquecível repleto de alegria, distribuição de brindes pelos patrocinadores 

– Anaconda Farinha de Trigo, Belarina Alimentos, Forno de Minas, Kibon, Moinho Pací-

fi co, Ocrim, Seara e Souza Cruz – e muitos sorteios. Reserve já os seus convites!
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Fiesp

Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO, inte-

grou um grupo de líderes empresariais se reuniu com 

o vice-presidente Michel Temer, no dia 18 de agos-

to, no Palácio do Jaburu, em Brasília, para discutir o 

projeto que trata da desoneração da folha de paga-

mento das empresas, que está em pauta no Senado. 

Na sequência, o grupo se dirigiu ao Congresso, onde 

foi recebido pelos presidentes da Câmara, Eduardo 

Cunha, e do Senado, Renan Calheiros. 

Os diretores do SAMPAPÃO participaram na manhã do dia 

21 de setembro, na Fiesp, do lançamento oficial da cam-

panha contra o aumento de impostos “Não Vou Pagar o 

Pato”. O evento contou com a presença de mais de 100 

representantes da indústria, do comércio, dos serviços e 

da agricultura. De acordo com o presidente da Fiesp, Pau-

lo Skaf, a ação foi criada para conscientizar a sociedade 

sobre a carga de impostos e evitar novo aumento da carga 

tributária. Em breve, os panificadores associados recebe-

rão os adesivos da campanha. Aguardem!

Dentro da programação do Ciclo de Palestras SAMPA-

PÃO/Fiesp, foi realizada no auditório das entidades, no 

dia 25 de agosto, a palestra intitulada “Como Reestrutu-

rar a Empresa – Sucessão Familiar e Profissionalização”, 

ministrada pelo consultor da FGV/EAESP, Marcelo Binder. 

Na sequência, a plateia assistiu a uma apresentação da 

Kibon/Unilever sobre os próximos lançamentos em sor-

vetes que a empresa fará para as padarias.

desONerAçãO dA FOlhA 
em PAutA

sAmPAPãO PArticiPA e 
APOiA cAmPANhA dA FiesP

sucessãO FAmiliAr é temA 
de PAlestrA
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No dia 21 de agosto, a Bralyx 

inaugurou sua nova fábrica 

em São Paulo. O evento foi 

prestigiado pelo presidente 

do SAMPAPÃO Antero José 

Pereira, e contou com a pre-

sença de Luciano Coutinho, 

presidente do BNDES, e Car-

los Pastoriza, presidente da 

Abimaq, além de dirigentes 

de entidades do setor, como 

Abip, ABIEPAN e sindicatos 

de panificação.

E
urop

ain

A
b

itrigo
painel de notícias

BrAsil se clAssiFicA PArA A 
cOPA lOuis lesAFFre

O FuturO dO trigO em 
discussãO 

A seleção do Brasil se classificou nas eliminatórias de 

Buenos Aires para a Copa Mundial de Panificação Louis 

Lessafre, que será disputada durante a Europain, em Pa-

ris, em fevereiro do ano que vem. O júri internacional da 

quarta edição da competição escolheu as seleções do 

Brasil e do Canadá para ocuparem as duas vagas disponí-

veis para a América na disputa mundial. As equipes serão 

as representantes do continente americano junto com os 

Estados Unidos, que estava pré-classificado por ter sido 

o segundo colocado na última edição do mundial. 

A Abitrigo promove de 18 a 20 de outubro, no Hotel Bour-

bon Atibaia/SP, o XXII Congresso Internacional do Trigo. 

O evento, cujo tema central será “Consumo e Qualidade”, 

deverá reunir perto de 500 participantes de vários países, 

e vai avaliar e discutir os desafios de uma das mais impor-

tantes cadeias do agronegócio brasileiro, em palestras, 

debates e mesas redondas. Em paralelo, será realizada a 

Feira de Negócios, com apresentação e oferta de novos 

produtos, máquinas, equipamentos, sistemas e tecnolo-

gias de ponta.

B
ralyx

BrAlyx iNAugurA suA 
NOvA FáBricA
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PArA AtletAs NãO OFiciAis
Para atender o consumidor que 
está em constante movimento, 
buscando equilíbrio entre uma vida 
ativa, sem abrir mão do prazer de 
beber cerveja, chega ao mercado 
SKOL ULTRA. Refrescante, com 
menos calorias e carboidratos, é a 
primeira do gênero no Brasil.  
SAC: 0800 725 0002.  
Site: www.skol.com.br

diretO dA cAmPANhA
A vinícola Salton apresenta seu 
mais novo produto: o SALTON 

PARADOXO PINOT NOIR, 
safra 2014. Produzido com 

uvas cultivadas na Campanha 
gaúcha, o tinto tem aromas de 

especiarias, tostado, framboesa, 
morango, amoras, nozes, café e 
chocolate. SAC: (11) 2281-3300. 

Site: www.salton.com.br

BOm PArA A digestãO
Especialista em sucos funcionais, 

a Juxx apresenta o sabor AMEIXA 
ZERO, que auxilia no processo 

digestivo. Sem adição de açúcar e 
livre de corantes, conservantes e 

aromatizantes artificiais, contém 
até quatro vezes mais fibras do que 

iogurtes da fruta. SAC: (11) 4134-1600. 
Site: www.juxx.com.br Juxx 

S
alton

destAque NO Pdv
A linha de sachês Mentos Goma de Mascar ganha, 

agora, o sabor morango, um dos preferidos dos 
brasileiros, tornando a família sachê mais completa. 

MENTOS PURE FRUIT MORANGO tem embalagem 
atrativa para se destacar no PDV ao lado dos demais 

sabores da linha.SAC: 0800 55 1412.  
Site: www.mentos.com.br

temPerOs dA hOrtA 
Para saciar aquela fominha do dia a 

dia, Club Social apresenta dois novos 
sabores na plataforma de integrais. A linha 

TEMPEROS DA HORTA chega nos sabores 
Azeite & Manjericão e Salsa & Cebolinha 

complementando o portfólio de itens 
integrais da marca.SAC: 0800 704 1940.  

Site: www.mondelezinternational.com.br

M
on

de
le

z 
B

ra
si
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P
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elle

novidades
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PArA tOdA A FAmíliA
A Wickbold apresenta o seu NOVO PÃO INTEGRAL. Fonte de 

fibras, livre de colesterol e de gordura trans, a novidade leva 
todo o sabor e a qualidade característicos da marca à mesa 

dos consumidores mais exigentes.  
SAC: 0800 011 1938. Site: www.wickbold.com.br

PArA cOmPArtilhAr
KID V!D é a nova aposta da Bauducco para trazer 

conceito, sabor e diversão para as crianças no 
segmento de biscoitos. Com formato retangular e 

“picote” no meio, ele possibilita o compartilhamento 
entre as crianças. Além disso o produto é 

enriquecido com vitaminas A e B. SAC: 0800 701 
1599. Site: www.bauducco.com.br

sABOr cArAmelO
TODDY lança um novo sabor 
de achocolatado em pó, o 
TODDY COWRAMELO. O 
lançamento reforça a tendência 
de crescimento da categoria de 
achocolatado no Brasil, que espera 
crescer US$340 milhões até o ano 
de 2019. SAC: 0800 703 2222.  
Site: www.toddy.com.br

P
ep

si
C

o

P
and

urata

suPer BiscOitO
A Superbom amplia seu extenso portfólio com o 
lançamento da linha SUPER COOKIE. Ao todo, 
são quatro sabores de cookies: banana com 
canela, laranja, cacau e limão, apresentados em 
embalagem metalizada com acabamento fosco 
contendo 120g do produto. SAC: (11) 2842-1800. 
Site: www.superbom.com.br

W
ic

kb
ol

d

100% iNtegrAl
Outro lançamento da Wickbold é a TORRADA 100% 

INTEGRAL, que chega ao mercado para atender à 
crescente demanda por alimentos saborosos e que 

tragam benefícios à saúde. Rica em fibras, crocante e 
pouco calórica, é uma opção leve e nutritiva para todos 

os momentos do dia.  
SAC: 0800 011 1938. Site: www.wickbold.com.br

W
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C

Ou muda, Ou muda

Para o Dr. Ives Gandra 
Martins, o Brasil precisa 
bem mais do que um 
simples ajuste fiscal 
para sair da crise.

Com Dilma, o País “não corre o risco de me-

lhorar”. A observação, num misto de alerta, e, 

principalmente, vinda de quem vem – o célebre 

advogado tributarista, professor e jurista bra-

sileiro Ives Gandra da Silva Martins – merece 

ser analisada com atenção. Segundo ele, uma 

visão bastante equivocada sobre a economia 

levou o Brasil, nestes últimos 12 anos, à atual 

crise. E, se não houver mudança no modelo ou 

falta de moralidade no projeto governamental, 

a situação tenderá apenas a piorar.

entrevista / IVES GANDRA MARTINS 
Fotos: R

ob
erto S

ilva
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Atendendo a um pedido da Revista IP&C, 

o Dr. Ives Gandra abriu espaço em sua atri-

bulada agenda para, gentilmente, conceder 

a entrevista exclusiva que você acompanha 

nestas páginas. Leia, reflita e inspire-se ainda 

mais para ajudar o País a mudar.

iP&c: dr. ives, cOmO e POr que O BrA-

sil eNtrOu NA AtuAl crise POlíticA e 

ecONômicA? e quANdO ele deverá sAir 

delA?

Ives Gandra Martins: Uma visão equivocada 

sobre a economia levou o Brasil, nestes últi-

mos 12 anos, à atual crise. O PT sempre acre-

ditou que o Estado é um bom empresário, e 

quanto maior a máquina burocrática, mais 

poder e melhores condições de desenvolvi-

mento. Não percebeu o fracasso das econo-

mias detrás da cortina de ferro. O crescimento 

da máquina burocrática, o investimento com 

base no consumo (com o Bolsa Família equi-

valendo a 1,5% do orçamento federal) e não 

na tecnologia provocou a falência do País. O 

Brasil só sairá da crise quando o Estado di-

minuir e a sociedade crescer. Desde 1990 que 

venho dizendo que a Federação Brasileira não 

cabe no PIB.

cOmO O seNhOr AvAliA A quAlidAde e A 

eFiciêNciA dAs medidAs de AJuste Fis-

cAl tOmAdAs PelO gOverNO?

São medidas cosméticas, para tapar os furos 

de caixa. Sem mexer no essencial, que é o 

tamanho da máquina burocrática, qualquer 

ajuste é remendo.

APAreNtemeNte, Os miNistériOs dA FA-

zeNdA e dO PlANeJAmeNtO, Bem cOmO O 

executivO e O legislAtivO, NãO estãO se 

eNteNdeNdO NA cONduçãO dA POlíticA e 

dA ecONOmiA dO BrAsil. quAl A suA OPi-

NiãO sOBre issO? 

O Levy é que mais entende, mas é minoria. 

Marcos Barbosa é um estatizante que acredi-

ta mais no governo que na sociedade. Dilma 

sempre foi estatizante e pouco liberal. Apoia 

ditaduras como Cuba e Venezuela e criticou a 

democracia paraguaia, onde não há pressões 

e perseguições como no país de Maduro. A 

meu ver, só com o afastamento da presidente 

o país poderá voltar a ter credibilidade. Um 

governo com Michel Temer, hábil articulador, 

poderá criar base para a reunião dos partidos. 

Só assim poderemos sair da crise.

APós O reBAixAmeNtO dO grAu de iNves-

timeNtO, cOmO será POssível “cONser-

tAr” O PAís? 

Para recuperar o grau de investimento, o Es-

tado precisaria diminuir de tamanho e Dilma 

adquirir credibilidade que não tem. Enquanto 

ela estiver à frente do processo, com as medi-

das que tomou, em que apenas a sociedade 

pagaria a conta – leia-se aumento de tributos 

sobre uma carga tributária já indecente –, é 

muito difícil melhorar. Com Dilma, o País “não 

corre o risco de melhorar”.

muitOs emPresáriOs AcreditAm que O 

BrAsil PrecisA de um “siNAl” clArO, OB-

JetivO e iNquestiONável de que O mOde-

lO e O cONceitO de cONduçãO dA ecONO-

entrevista
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miA dO BrAsil está mudANdO, NOs âm-

BitOs NAciONAl e iNterNAciONAl. O que 

seriA esse “siNAl”?

O sinal seria criar-se um governo de coalizão, 

capaz de inspirar confiança, com o qual os in-

vestidores voltariam ao País, em um projeto 

real de redução do tamanho do governo.

A sOciedAde BrAsileirA PArece ter 

eNteNdidO que tOmAr O tAl “remédiO 

AmArgO” é imPOrtANte e iNevitável 

PArA “curAr” A ecONOmiA. mAs será 

que só issO vAi resOlver O PrOBlemA 

dO PAís?

Como as medidas sugeridas são mero remen-

do, com elas tapar-se-iam alguns buracos, 

mas os fundamentos da crise continuarão, à 

falta de plano real de recuperação. O amor 

da presidente aos “amigos do rei” – 113.000 

comissionados contra 4.000 dos Estados Uni-

dos e 600 da Alemanha –, dificilmente per-

mitirá a redução do tamanho do Estado. E 

enquanto o governo for esclerosado e auto-

fágico, o País continuará vicejando entre alta 

inflação, desemprego, baixo PIB, corrupção e 

dólar elevado.

PArA eNcerrAr, gOstAríAmOs de sABer 

quAl A relAçãO que O seNhOr tem cOm 

As PAdAriAs de sãO PAulO. O seNhOr 

cOstumA FrequeNtá-lAs? tem AlgumA 

PreFeridA? 

Sim! Frequento, principalmente, a Xodó Pau-

lista, de meu amigo João do Amaral Arbitro. 

Nos domingos, tomamos o café da manhã lá. 

Algumas vezes, porém, tomamo-lo na Dona 

Deôla, em Higienópolis, dos bons amigos 

Vera e Flávio.

entrevista
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Que o final de 2015 não deve ser “aquela maravilha” para o 
varejo, todo mundo sabe. Mas, com alguns cuidados, dá, sim, 
para melhorar a performance das padarias no período.

Baixas  
     expectativaS

AAs sucessivas quedas no faturamento do co-

mércio varejista têm influenciado diretamen-

te a percepção dos empresários da Região Me-

tropolitana de São Paulo com relação a alguns 

aspectos em particular. Segundo um levan-

tamento da Federação do Comércio de Bens, 

La
 R

io
ja

Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fe-

comercioSP), em setembro, 38,7% dos comer-

ciantes consideraram os estoques acima do 

adequado, aumento de 1,4 ponto percentual 

na comparação com o mês anterior. Ainda de 

acordo com a entidade, as vendas no varejo 

especial / NATAL & ANO NOVO 

O consumo de frutas secas costuma aumentar cerca de 20% nas padarias todo final de ano.



20 IP&C 802    Out/Nov 2015

especial

imPOrtAdOs

Mas, infelizmente, não é só isso. Em função 

da alta do dólar e do euro, está todo mundo 

esperando uma “cacetada” nos preços dos 

produtos importados para as ceias de Natal e 

Réveillon. É o caso das frutas secas – cujo con-

sumo costuma aumentar cerca de 20% nas 

padarias no período natalino – e do bacalhau 

seco e salgado, cuja utilização em pratos nas 

festas de final de ano também vem crescendo 

muito ultimamente.

Evidentemente, os importados que tive-

rem maior valor agregado de compra e que 

precisam ser repostos, terão seus preços re-

ajustados na mesma proporção da alteração 

da taxa cambial. Assim, quem puder anteci-

par suas compras, certamente se beneficia-

rá de uma negociação melhor, do que deixar 

para a última hora. 

“Para tentar amenizar um pouco o aumen-

to que esses itens fatalmente sofrerão em vir-

tude das taxas de câmbio e também dos im-

postos de importação, já estamos negociando 

com nossos fornecedores de outros países 

uma redução nos preços de compra. Estamos 

aptos a atender esse possível aumento prévio 

de demanda”, afirma Walter Leone, gerente de 

Marketing da La Rioja, importadora de vários 

desses itens. 

Porém, segundo o executivo da La Rio-

ja, não adianta nem pensar em repassar ao 

consumidor o porcentual da alta das moe-

das estrangeiras, pois os produtos da padaria 

ficarão com preços fora de mercado. “Como 

compramos esses itens ao longo do ano, para 

aliviar um pouco o impacto do preço dos im-

portados neste Natal vamos fazer um preço 

médio de venda, baseado na alteração da 

taxa cambial de janeiro a setembro”, aler-

ta ele. “Além disso, usar a criatividade para 

desenvolver novas estratégias de venda vi-

sando a obter uma melhor relação de custo 

x benefício, também será a melhor receita”, 

completa. 

têm surpreendido negativamente até mes-

mo as apostas mais pessimistas, por conta de 

problemas ligados ao consumidor, tais como 

o aumento do desemprego, o endividamento-

-monstro, as dificuldades de crédito e inadim-

plência que não para de crescer.

Tudo isso junto, aos olhos dos analistas, 

cria as condições de uma “tempestade perfei-

ta”, com projeções nada otimistas para o final 

de 2015: deverá ser um final de ano “magro” e 

difícil para o setor, do qual as padarias tam-

bém fazem parte. Mesmo com a proximidade 

do Natal, é provável a continuidade de pro-

moções e queimas generalizadas de estoques. 

Contudo, o risco dessas estratégias é reduzir 

significativamente o capital de giro das em-

presas e comprometer a saúde financeira das 

companhias ao longo dos próximos meses.

Por esse motivo, a recomendação da Asses-

soria Econômica da FecomercioSP é de que o 

panificador tome, obrigatoriamente, alguns 

cuidados especiais. Por exemplo, o planeja-

mento de compras junto aos fornecedores deve 

ser de grande conservadorismo. Além disso, 

eles devem seguir à risca a “cartilha anticrise”, 

o que significa, entre outras coisas, melhorar 

a gestão, rever o planejamento, cortar gastos e 

buscar aumento na produtividade.

Bacalhau: cada vez 
mais consumido 

nas festas de fim 
de ano.
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A

Comemorações pelos 100 Anos da Aipan-SP entram em 
sua reta final. Mas tem muita coisa ainda pela frente.

e a feSta continua!

As ações em comemoração aos 100 Anos da 

Aipan-SP continuam repercutindo dentro e 

fora do setor de panificação. Exemplo disso 

foi o recente lançamento do livro “Bravos Pa-

nificadores”, contando a história do pão, des-

de os seus primórdios entre as civilizações da 

Antiguidade, até chegar aos dias de hoje, nos 

quais a padaria passou por uma verdadeira 

100 anos da aipan-sp 

Um grande números de amigos do SAMPAPÃO prestigiou o lançamento do livro “Bravos Panificadores”.
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100 anos da aipan-sp

revolução de conceitos e formatos. Tudo isso, 

sublimando a saga dos profissionais que, com 

muito carinho e dedicação, construíram cada 

um desses momentos durante o último sécu-

lo da panificação brasileira e, em especial, da 

paulista, cuja trajetória foi acompanhada de 

perto pela Aipan-SP.

“O pão é o alimento mais importante da 

humanidade. E isso não só pelo seu valor nu-

tricional, como também pelo seu valor histó-

rico, por seu simbolismo na religião e por sua 

influência e presença em todos os momentos 

significativos da vida do homem ao longo dos 

séculos, desde os sumérios, na Mesopotâmia, 

passando pelo Egito e pela Grécia, até sua 

chegada a Roma, exercendo papel decisivo e 

de protagonismo também nas grandes revolu-

ções, como a francesa e a bolchevique”, expli-

ca Odir Cunha, autor da obra, publicada pela 

Magma Cultural.

O livro “Bravos Panificadores” está sendo 

entregue a todos os associados do SAMPAPÃO, 

bem como a inúmeras autoridades, a entida-

des relacionadas à panificação do Brasil e do 

mundo, a bibliotecas, bem como a escritórios 

e agências de representação comercial, entre 

outros públicos, surpreendendo positivamen-

te a todos.

O que AiNdA vem POr Aí

E a comemoração dos 100 Anos da Aipan-SP 

continua com força total. De 11 a 16 de agos-

to, ela foi evidenciada durante a realização 

da WorldSkills São Paulo 2015, a maior com-

petição de educação profissional do mundo, 

que contou com a participação de “atletas” 

de mais de 60 países, simulando desafios das 

profissões que devem ser cumpridos dentro 

de padrões internacionais de qualidade.

No mês de outubro, ela será lembrada de 

maneira muito especial durante os festejos do 

Dia Mundial do Pão, evento que aproxima o 

setor do consumidor final, que será realizado 

no dia 16, em frente ao edifício-sede da Fiesp, 

na Av. Paulista, com grande participação po-

pular. O centenário também será colocado no 

centro das atenções durante a Festa da Pri-

mavera, que acontece no dia 8 de novembro, 

no Clube de Campo Ceripan, em Ibiúna, con-

tando com grande número de panificadores e 

profissionais do setor, representando a gigan-

tesca Família Panificadora Paulista.

Já no dia 13 de novembro, o aniversário 

merecerá destaque especial durante a ceri-

mônia de posse comemorativa das novas Di-

retorias do Sindipan-SP e da própria Aipan-SP, 

para o quadriênio 2015/2019, evento que terá 

lugar na sede da Fiesp.

E, finalmente, a comemoração dos 100 

Anos da Aipan-SP será fechada com chave de 

ouro durante a solenidade de entrega das ho-

menagens aos vencedores do Prêmio de Jor-

nalismo do SAMPAPÃO, criado para estimular 

a divulgação do setor na Imprensa, a ser rea-

lizada no dia 8 de dezembro, no auditório do 

prédio-sede das entidades.

E você está convidado a participar de todas 

essas futuras etapas desta festa!
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escola idpc

U

Com dez dias de duração e 40 horas de aula cada, os dois treinamentos foram 
ministrados pelo professor Manuel Flecha, mestre em panificação pela Escola 

de Panificação de Madri/Espanha.

JanelaS aBertaS  
                       para o futuro

Uma cerimônia de formatura em grande esti-

lo, realizada no dia 8 de agosto, no auditório 

das entidades, marcou o encerramento da pri-

meira etapa dos cursos de “Pães Rústicos” e de 

“Congelamento”, promovidos pelo SAMPAPÃO, 

Os formandos dos cursos: muita 
animação para aplicar os novos 
conhecimentos.

M
arcus Fred

iani

como parte de um convênio firmado com a 

União Internacional da Indústria da Panifica-

ção e Confeitaria (UIBC),com a Abip e com a 

Abitrigo. Com dez dias de duração e 40 horas 

de aula cada, os treinamentos foram ministra-
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escola idpc

dos pelo professor Manuel Flecha, mestre em 

panificação pela Escola de Panificação de Ma-

dri, e foram direcionados a 35 professores do 

Senai de 12 estados brasileiros, com o objetivo 

de formar multiplicadores. 

Abrindo o evento e entrega dos certifica-

dos aos alunos, Antero José Pereira, presidente 

do SAMPAPÃO, disse ter ficado muito contente 

com o resultado dos cursos, bem como com a 

união das principais entidades da cadeia pro-

dutiva da panificação para gerar esses frutos. 

“Essa parceria, sem dúvida, foi muito produ-

tiva e interessante. E, dentro do programa do 

convênio, teremos certamente novos cursos 

no futuro para formação de novos multiplica-

dores a partir da nossa Escola IDPC”, afirmou.

fez questão de ressaltar na cerimônia de for-

matura o início de uma cooperação muito 

importante com a UIBC, no sentido de abrir 

as portas para os profissionais brasileiros de 

panificação a um universo de novas técnicas 

e inovações praticadas em escala mundial: 

“E essa é apenas a primeira parte do projeto, 

ao qual a Abitrigo vai continuar empenhando 

apoio, até porque certamente a produção de 

pães de melhor qualidade e com uma maior 

variedade também ampliará o consumo das 

nossas farinhas”, destacou.

Por sua vez, a Silvia Helena Carabolante, 

diretora da Escola Senai da Barra Funda, evi-

denciou os benefícios que a realização dos 

cursos trarão para os alunos, deixando seus 

conhecimentos plenamente alinhados com as 

tendências e novas demandas exigidas pelo 

setor: “E o melhor de tudo é que a aplicação 

dessas técnicas será imediata, graças, tam-

bém, ao entusiasmo dos agentes multiplica-

dores em promover sua difusão”, comemorou.

Essa animação à qual Silvia se refere fica 

patente no depoimento de Mônica Berdius, 

aluna dos cursos e professora de panificação 

e confeitaria na Escola Senai de Santo André:  

“Foi muito importante participar desses cur-

sos, porque essas novas técnicas apontam 

para o futuro. Então, saímos na frente para 

liderar essa evolução, que certamente irá 

promover o desenvolvimento e a melhoria da 

qualidade da panificação brasileira”, fez ques-

tão de registrar.

“Para mim foi uma alegria muito grande 

passar novos conhecimentos para um time 

tão motivado de profissionais. Tenho certe-

za de que cada um deles fará um excelente 

trabalho na difusão dessas informações. E 

toda a cadeia de produção, além dos consu-

midores, é claro, terão muito a ganhar com 

isso”, finalizou o professor espanhol Manuel 

Flecha, sob efusivos aplausos da plateia que 

lotou o auditório do SAMPAPÃO para a ceri-

mônia de formatura.

A iniciativa também foi saudada por José 

Batista de Oliveira, presidente da Abip, que 

ressaltou a importância dos temas escolhi-

dos: “Treinar multiplicadores neles é como 

abrir janelas para o futuro da panificação. As 

técnicas para fabricação de pães rústicos têm 

como objetivo melhorar a vida útil do pão, en-

quanto a tecnologia de frio ajudará o setor a 

ganhar escala de produtividade, diminuir rup-

tura com a oferta de pães congelados e fres-

cos ao mesmo tempo nas padarias”, pontuou.

APlicAçãO imediAtA

Já o presidente da Abitrigo, Sérgio Amaral, 
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destaque
ib

a
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Algumas coisas importantes que temos que aprender em termos de 
estratégia e organização com a maior feira de panificação do mundo.

as lições da iBa

A 23ª edição da iba, maior feira mundial do setor de pa-

nificação, promovida em Munique/Alemanha, entre os 

últimos dias 12 e 17 de setembro, mais uma vez, conta-

bilizou números impressionantes. O evento recebeu mais 

de 77.500 visitantes profissionais – 10% a mais do que em 

sua última edição, em 2012 –, que vieram para conhecer 

os lançamentos e novidades de 1.309 expositores, e ini-

ciar negócios da ordem de 1,3 bilhão de euros.

Porém, mais do que cifras avantajadas, a realização da 

iba 2015, como era esperado, se mostrou um gigantesco 

palco através do qual desfilaram diversos lançamentos 

e novidades, que delinearão o futuro da panificação nos 

próximos anos. Contudo – e essa é a parte mais inusitada 

–, o evento revelou uma série de novas tendências dos ex-

positores, que mudam, de fato, a maneira de as empresas 

participarem de feiras com esse porte.

Com efeito, esse foco mostrou uma tremenda mudança 

na forma de expor, resultando num celeiro de ideias e novas 

propostas. Três delas, de imediato, chamaram a atenção de 

quem percorreu os enormes corredores da feira de Munique. 

A primeira foi a otimização do uso de paredes, anos luz 

à frente de outras mostras do gênero. Praticamente não se 

vêm paredes brancas pois onde há espaço, há comunicação.

A segunda, o espaço utilizado entre máquinas e de 

preparação para receber os clientes, gerando racionaliza-

ção e economia, pois, como todo mundo sabe, construir é 

mais caro do que ter um espaço confortável. 

E o terceiro, observado na degustação de produtos. 

Uma verdadeira aula de organização, que, em função do 

estreitamento dos contatos e do intercâmbio entre a iba e 

Por João Ricardo Neves, diretor geral da FIPAN.

Além de novidades,  lançamentos e números impressionantes, a iba 2015 dita tendências para eficientizar a exposição e 
favorecer os negócios em grandes feiras internacionais, tais como a FIPAN.
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a FIPAN – sim, nossa feira teve mais uma vez um estande 

em lugar de destaque na mostra alemã –, com certeza, 

irão gerar grandes resultados já a partir da FIPAN 2016, 

no sentido de auxiliar as empresas na mudança de seu 

conceito de expor, o que será ótimo para todos ao longo 

dos anos, quando a competência da cadeia de panificação 

brasileira será, mais do que nunca, colocada à prova.

Assim, convidamos os leitores da Revista IP&C a co-

nhecer mais de perto nestas páginas, algumas das princi-

pais estratégias e pontos revelados pela iba 2015.

destaque

cONFOrtO PArA Os visitANtes
Na iba, todos os clientes são atendidos sentados. Só o visitante 
de passagem que é rapidamente atendido de pé. Todos os 
estandes, dos maiores aos menores, reservam um espaço 
para os representantes das empresas se sentarem para 
conversar com os clientes. Muitos têm as suas áreas quase que 
totalmente abertas apenas com mesinhas para os clientes, 
diminuindo muito os investimentos na construção dos espaços. 
Percebe-se ainda que as empresas deixam atendentes 
(vendedores) à vontade, a fim de que os clientes não fiquem 
esperando para serem atendidos.

áreAs mAiOres de AteNdimeNtO
Característica marcante em toda a feira: mais área de 
atendimento no estandes, sempre criativas e aconchegantes. 
Este da foto tinha perto de 50 pequenas salas.
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vitriNAs ricAs
Com grande variedade de itens, as estrelas são os produtos 
de panificação e confeitaria. Mas a valorização deles vem de 
iluminação adequada e profissional, normalmente não utilizada 
pelas montadoras brasileiras. 

cAtálOgOs digitAis
É muito difícil – e cada vez mais 
raro – se conseguir um catálogo 
impresso dos produtos da 
empresa. O QRCode, com enorme 
facilidade de baixar leitores 
gratuitos pelo celular, os substituiu 
de vez. Basta ao interessado 
registrar o QRCode da empresa 
que lhe interessa para ter acesso 
a um farto, e baratíssimo, material 
disponibilizado por ela. 

esPAçO circulAr
Em parte alguma da feira se vê um amontoado de máquinas 
e equipamentos. O planejamento contempla a circulação 
de pessoas entre eles, para que estas sejam rapidamente 
atendidas nos estandes. E, caso demonstrem maior interesse, 
são imediatamente convidadas a se sentar para detalhamento 
e negociações.

vAlOrizAçãO dA 
exPOsiçãO

Além do espaço para circular 
interno nos estandes, existe um 
cuidado especial em valorizar a 

exposição dos equipamentos 
principais ou em lançamento, 
com gabinetes ou painéis que 
os destacam. Dificilmente se 

vê um lançamento perdido em 
meio a outros equipamentos já 

conhecidos do público.

BAKery trucKs
As unidades de panificação móveis têm inúmeras opções 
dentro da feira. Essa é uma tendência antiga nas mostras 
internacionais, que permite às empresas terem filiais móveis de 
baixo custo direcionadas a mercados promocionais ou sazonais.

tOrNeiOs
Vários concursos são realizados durante a iba: panificação, 
confeitaria, sanduiches... Cada um tem seu espaço, e todos são 
disputadíssimos pelo público.

destaque
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degustAçãO
Não há filas para degustação. Como os clientes são atendidos 
sentados, as empresas servem a eles seus produtos à mesa. O 
excedente é disponibilizado em bandejas nos balcões, sem aviso 
prévio, sendo que as pessoas podem se servir à vontade até que 
os produtos acabem. E nunca há disponibilidade de “próximo 
horário” para degustação, evitando aglomerações. 

estANdes lONgOs
Os espaços laterais são disputados e aproveitados em longos 
estandes, que valorizam o espaço com o uso da arquitetura. 
Dessa forma, algumas empresas conseguem passar a 
sensação de que seus estandes são muito maiores do que 
de fato são. Essa é uma prática comum também em outras 
feiras internacionais e uma forma “barata” de a presença de a 
empresa se mostrar grandiosa.

FerrAmeNtAs e APlicAtivOs
Quase toda a comunicação das empresas é eletrônica, e já 
adaptada a qualquer tipo de mídia.

estáticO tem mOvimeNtO
Mesmo pequenas empresas têm filmes demonstrando seus 
equipamentos em operação e os produtos que deles saem.
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consumo

E

Padaria da Aclimação dá 
lição de como racionalizar o 

uso e economizar água.

Quebrando O mitO

Entra mês, sai mês e o problema da crise hídrica 

continua uma realidade em São Paulo. A falta de 

planejamento dos poderes constituídos com rela-

ção ao fornecimento, somada com os excessos do 

consumidor – sim, o paulista é (ou era) um “gas-

tão” por princípio, consumindo o dobro de água 

per capita do índice proposto pela ONU – foram 

responsáveis pelo problema que se arrastou em 

2015 e tem tudo para adentrar 2016.

Para alguns especialistas, entretanto, esse mea 

culpa se estende a outro nível, não menos preocu-

pante: o pouco entendimento da sociedade sobre 

a importância de economizar e das alternativas 

existentes para se fazer um uso mais racional da 

água. “Tenho um programa que fala sobre sus-

tentabilidade na internet, e há mais de três anos 

produzi um especial, explicando como armazenar 

água de chuva para várias associações de classe. 

Nenhuma delas, no entanto, nos procurou pedindo 

mais informações. Ninguém acreditava que a água 

ia faltar e, portanto, ninguém tomou providência 

alguma”, pontua Roberto Mangraviti, consultor e 

Ponto de encontro na Aclimação, a Fluminense também é 
referência de economia de água.

facility manager em Sustentabilidade.

Uma das razões apontadas pelo especialista 

para esse descaso é o mito, que ainda persiste, de 

que tais soluções são caras e muito complicadas. 

Bem, não são e nunca foram. Para se guardar 1.000 

litros (1m3) de água captada do telhado de uma pa-

daria, por exemplo, o investimento em materiais é 

de apenas R$ 850,00. “Apenas” porque, para quem 

consome 300 m3 mês de água, a conta é de R$ R$ 

4.413,00 (incluso o esgoto). Dessa forma, conforme 

a sazonalidade das chuvas, o retorno do investi-

mento vai se dar, na média, entre 100 e 150 dias. 

(Veja o quadro na página ao lado) Ou seja, além 

de não ser cara, a instalação resolve um grande 

problema, porque água não vai faltar.

Tentando acabar com o “preconceito” contra o 

preço e a pretensa dificuldade de se ter um siste-

ma desses in house, o próprio Roberto Mangraviti 

sugeriu à Padaria Fluminense – tradicionalíssima 

casa do bairro da Aclimação (foi inaugurada em 

1939), próxima à sua residência – a instalação de 

duas caixas de 500 litros para captar água do te-

lhado, para lavagem de piso, e uma de 5.000 litros 

para armazenar água limpa (via Sabesp), voltada 

para produção. “Para esta última, escolhemos um 

ponto estratégico no pátio interno, que tem facili-

dades de acesso também para um caminhão-pipa. 

E ainda, estamos estudando instalar energia solar 

na Fluminense, em 2016. Isso é que a mudança de 

cultura!”, comemora o consultor.

Entusiasmado, ele ainda propõe outras solu-

ções muito simples, mas efetivamente transfor-

madoras, para economizar água, tais como ins-

talar aspersores em todas as torneiras da padaria 
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consumo

tAriFA dOs serviçOs de FOrNecimeNtO de águA e/Ou cOletA de esgOtOs:

clAsses de  
cONsumO m3 / mês

tAriFAs de
esgOtO – r$

Comercial / Normal

0 a 10 36,46/mês
11 a 20 3,43 m3

21 a 50 5,58 m3

acima de 50

36,46/mês

tAriFAs de
águA – r$

4,32 m3

6,97 m3

8,18 m3 6,53 m3

Total R$ 14,71Fonte: Sabesp

As duas caixas 
d’água instaladas na 

padaria: a de cima 
é para armazenar a 

água da chuva.

– que reduzem o fluxo da água, principalmente em tornei-

ras de sanitários –, além de vasos sanitários com caixas 

acopladas, que consomem menos de 5 litros de água por 

acionamento. “E se o panificador quiser ir além, uma boa 

pedida é instalar as pias acima da caixa acoplada. Fazendo 

isso, a água utilizada para lavar as mãos escoa para o inte-

rior da caixa acoplada de cerâmica para utilização no vaso. 

Este processo no Japão existe há cerca de 20 anos”, ensina 

Roberto Mangraviti.
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estratégia
S

tockFree

A
Veja como as padarias podem reduzir impostos e 
enfrentar a crise com o planejamento tributário.

planejar é preciSO

A crise está afetando grande parte das empresas e nessa 

hora a palavra de ordem é redução de custos. Contudo, 

uma forma de deixar os gastos menores que poucas em-

presas aplicam corretamente é o planejamento tributá-

rio. Sendo que estudos apontam que as empresas pagam 

até 34% de tributos sobre o lucro, mas todo empresário 

sabe que esses valores se mostram muito maiores se fo-

rem consideradas outras questões como encargos traba-

lhistas, taxas e outras obrigatoriedades.

Assim, se uma empresa pretende sobreviver à cri-

se, é fundamental a contratação de uma contabilidade 

que possibilite o melhor planejamento tributário. Sendo 

fundamental buscar reduções dentro de acordo com as 

frequentes alterações tributárias às quais as empresas 

devem se adaptar no país, administrando melhor seus 

tributos, obtendo maior lucratividade no seu negócio.

Segundo o diretor executivo da Confirp Contabilidade 

Richard Domingos, “o planejamento tributário é o geren-

ciamento que busca a redução de impostos, realizados 

por especialistas, resultando na saúde financeira. Sabe-se 

que em média 34% do faturamento das empresas é para 

pagamento de impostos. Com a alta tributação no Brasil 
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além de terem de enfrentar empresas que vivem na infor-

malidade, várias empresas quebram com elevadas dívidas 

fiscais. Assim, é salutar dizer que é legal a elisão fiscal “.

quAis Os PriNciPAis tiPOs de triButAçãO?

São três os principais tipos de tributação: Simples Na-

cional, Presumido ou Real. O diretor explica que “a opção 

pelo tipo de tributação que a empresa utilizará no próxi-

mo ano fiscal pode ser feita até o início do próximo ano, 

mas, as análises devem ser realizadas com antecedência 

para que se tenha certeza da opção, diminuindo as chan-

ces de erros”. Importante ressaltar que cada caso deve ser 

analisado individualmente, evidenciando que não existe 

um modelo exato para a realização de um planejamento 

tributário, já que existem diversas variáveis.

 

O que vOcê PrecisA sABer sOBre cAdA um?

Simples Nacional – É um sistema simplificado e com-

partilhado de arrecadação, fiscalização e cobrança di-

recionado para a sobrevivência das micro e pequenas 

empresas. Para isso, oferece vantagens, como adminis-

tração mais simples e redução dos valores a seres reco-

lhidos (na maioria dos casos). É ideal para os empresá-

rios com altas ou médias margens de lucro e despesas 

baixas e que possui o consumidor como seu alvo final. 

Contudo, existem uma série de regras para que se possa 

enquadrar nessa condição.

Lucro presumido – É um tipo de tributação simples 

no qual se define a base do cálculo do imposto de renda 

dos empresários que não têm a obrigação de ser apurado 

por meio do lucro real. Com o valor do lucro presumi-

do se realiza um cálculo das contribuições federais e dos 

impostos. Esse sistema é interessante para empresas que 

possuem as margens reduzidas de lucro, folha salarial de 

valor baixo, menores despesas operacionais.

Lucro real – Nesse sistema tributário é considerado o 

lucro líquido que engloba o período com ajuste de exclu-

sões, adições, além de compensações descritas ou com a 

autorização da legislação fiscal. Sendo indicado a que pos-

sui lucro menor a 32% da receita bruta. Assim é interes-

estratégia
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estratégia

sante para as empresas de grande porte com as margens 

de lucro reduzidas, folha de pagamento baixa, despesas 

altas, como fretes, energia elétrica, locações e não depen-

de do consumidor. O lucro real é obtido a partir do devido 

cálculo das contribuições federais e dos impostos, sendo 

necessário ter uma rígida escrituração contábil, lembran-

do que os custos devem ser comprovados com o objetivo 

da realização de uma compensação ou uma dedução.

 

cOmO se FAz um PlANeJAmeNtO triButáriO?

“De forma simplificada, num planejamento tributário se 

faz a análise e aplicação de um conjunto de ações, refe-

rentes aos negócios, atos jurídicos ou situações materiais 

que representam numa carga tributária menor e, portan-

to, resultado econômico maior, normalmente aplicada 

por pessoa jurídica, visando reduzir a carga tributária”, 

explica Domingos.

Alguns cuidados são fundamentais para que não se 

confunda elisão fiscal (Planejamento Tributário) com eva-

são ilícita (sonegação), pois neste último caso o resultado 

da redução da carga tributária advém da prática de ato 

ilícito punível na forma da lei.

quAis Os riscOs em um PlANeJAmeNtO 

triButáriO?

“Na ânsia de realizar um planejamento tributário, muitas 

vezes o empresário se esquece de preocupações básicas 

para se manter dentro da lei. Para evitar a evasão ilícita, 

existe lei que possibilita que a autoridade administrati-

va desconsidere os atos ou negócios jurídicos praticados 

com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gera-

dor do tributo, para que não haja”, alerta o diretor execu-

tivo da Confirp.

Outro cuidado do empresário é ter em mente que o 

planejamento tributário é meio preventivo, pois deve ser 

realizado antes da ocorrência do fato gerador do tributo. 

“Um exemplo deste tipo de ação é a mudança da empresa 

de um município ou estado para outro que conceda bene-

fícios fiscais”, detalha Richard Domingos.

Por fim, a valorização dos contadores e advogados das 

empresas é fundamental para a realização de um pla-

nejamento adequado, principalmente por serem eles as 

pessoas que tem contato mais próximo com a realidade 

da empresa e com questões judiciais, podendo repassar 

essas informações para a empresa com maior correção.
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inovação & tendências

A

Nova tecnologia desenvolvida no Brasil e na Itália permite repor fibras e 
eliminar o sabor residual do farelo de trigo nas formulações integrais.

Sejam bem-vindas 
   de vOlta, fiBraS!

A preocupação com o corpo e hábitos saudáveis impulsio-

nam o crescimento de alimentos integrais que ofereçam 

benefícios e bem-estar. Atentos a essa tendência entre os 

consumidores, já há um bom tempo, os panificadores pas-

saram a abastecer os expositores de suas padarias. Algu-

mas substâncias presentes no pão integral, como as fibras 

e o gérmen de trigo, favorecem o bom funcionamento do 

intestino, facilitando o processo de digestão e a evacuação. 

O baixo nível de carboidratos, em comparação com a fari-

nha branca, reduz também a quantidade de calorias, o que 

S
tockFree
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o deixa mais “magro” que o pão comum.

“A vantagem de substituir o pão branco pelo pão inte-

gral é que o segundo contém maior quantidade de fibras e 

esta possui propriedades nutricionais importantes para à 

saúde, como, por exemplo, auxiliar no funcionamento in-

testinal, ajudar no emagrecimento e diminuir o colesterol 

LDL. Os indivíduos adultos necessitam consumir no mí-

nimo 30g de fibras diariamente para poderem aproveitar 

destes benefícios”, atesta a nutricionista com doutorado 

em saúde Vanessa Taís Nozaki.

Contudo, é muito comum observar que alguns clientes 

– entre eles mesmo os conhecedores e adeptos da dita “ali-

mentação mais saudável” – ainda torcem o nariz para os 

pães, bolos e outros produtos fabricados com farinhas in-

tegrais, notadamente por conta do sabor residual que eles 

costumam apresentar. 

“Durante o processo de fabricação da farinha branca, 

o grão de trigo é literalmente aberto em dois para se se-

parar a farinha que está no coração do grão de sua parte 

externa, a casca ou farelo, onde está concentrada toda a 

parte da fibra. Isso é feito porque o farelo, de forma natu-

ral e sem tratamento, é muito amargo e rancifica muito 

rápido. Por isso é que comendo um pão fabricado a partir 

de farinha integral, que tem mais fibras, é comum a gente 

sentir aquele fundinho de sabor amargo”, explica Daniela 

Vezzani, engenheira de alimentos e diretora da Zini Brasil.

sem mágicA, só cOm tecNOlOgiA

Somando todos esses prós e contras, em nome da sau-

dabilidade, repor as fibras perdidas no processo de fa-

bricação da farinha branca surge, então, como proposta 

mais do que lógica. Só que fazer isso não é tão simples 

quanto, com base no peso da farinha, pegar uma quanti-

dade “X” de farelo e adicioná-lo à receita do pão nosso de 

cada dia. Isso porque, complementando o que já foi dito, 

o farelo tem em sua composição algumas enzimas que, 

se não forem retiradas da farinha, acabam detonando 

algumas de suas características.

A boa notícia, entretanto, é que a tecnologia para repô-

-las, não só já existe, como também começa a ser mais 

difundida entre os panificadores. Tudo isso, sem mágica 

– apenas com água, temperatura e inovação tecnológica. 

E, detalhe: sem alterar as propriedades organolépticas (o 

gosto) do pão integral, ou, ainda, deixá-lo amargo. 

A pioneira no Brasil dessa tecnologia foi exatamen-

te a Zini, materializada no lançamento do Fibrazin, um 

tipo bastante diferenciado de farelo de trigo. Para conter 

a rancificação que o farelo do trigo sofre, a divisão de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Zini Prodotti Alimenta-

ri, na Itália, conseguiu utilizar tecnologia de tratamento 

em película dinâmica, que faz com que cada partícula 

de trigo passe por diversos estágios de tratamento. As 

partículas da fibra são alimentadas num reator que pro-

move a polinização e homogeinização do farelo cru. Pos-

teriormente, o farelo é colocado em uma turbina onde 

recebe diversos choques térmicos e que resulta na inati-

vação enzimática.

“Em palavras mais simples, aquelas enzimas presentes 

no farelo e que prejudicam a estabilidade e o sabor da fa-

rinha são termossensíveis, ou seja, são destruídas com o 

aumento da temperatura. Assim, basicamente, o processo 

consiste em fazer com que as fibras do Fibrazin passem 

por um tratamento térmico específico, no qual o único in-

grediente adicionado é apenas água, que é retirada depois. 

E, com isso, eliminamos os dois limitantes: o primeiro é o 

sabor amargo, natural e desagradável das fibras; e o segun-

do, o risco de se tornar instável a mistura do farelo com a 

farinha branca”, explica Daniela, dando algumas pistas do 

segredo industrial do Fibrazin. “E como as fibras do produ-

to ‘bebem muito’ – ou seja, têm uma grande afinidade com 

a água, quando ingeridas –, além de atrair as moléculas 

de água, também atraem e ajudam a o intestino a elimi-

nar moléculas de gordura, fato que, dada à pandemia atu-

al que é o excesso de peso, é algo bastante interessante”, 

acrescenta mais uma vantagem.

Reforçando o marketing do produto inovador, a direto-

ra da Zini Brasil faz questão ainda de ressaltar a enorme 

variedade usos do Fibrazin na alimentação: “Ele é ótimo 

na panificação e na confeitaria, sendo especialmente in-

dicado para adição a receitas de muitos tipos de pães, tor-

radas e bolos, bem como em pizzas, massas, matinais e 

lácteos. Isso, sem falar em aplicações nada convencionais, 

resultantes de sua adição a formulações de sorvetes, su-

cos, sopas, caldos, embutidos e formados cárneos (como 

hambúrgueres e salsichas, por exemplo), além de suple-

mentos nutricionais, produtos light e diet, entre outros. 

E sempre mantendo as mesmas características”, garante 

Daniela Vezzani.

inovação & tendências
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gourmet

Enquanto 2015 vai embora sem deixar muitas saudades, 2016 chega renovando 
as esperanças de um Ano Novo mais feliz. E uma boa maneira de fazer sua padaria 
entrar nesse clima é oferecer a seus clientes estas deliciosas receitas de final de ano, 
especialmente desenvolvidas para a data pela Escola IDPC.

natal sem crise

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

Informação Nutricional (Porção com 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 250kcal = 1.088kJ 13%
Gorduras Saturadas 3,2g 15%
Carboidratos 28,4g 9%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Proteínas 3,7g 5%
Fibra Alimentar  
Menor ou Igual a 0,5g 0%

Gorduras Totais 14,7g 27%
Sódio 120mg 5%

Processo de FabrIcação: Primeira etapa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Colocar todos os ingredientes na batedeira, exceto a água e o chocolate em pó.
3.  Misturar por 1 minuto em velocidade média.
4.  Passar para velocidade alta e bater por aproximadamente 6 minutos.
5.  Separar de 30% a 40% de massa e acrescentar o chocolate em pó dissolvido na água.
6.  Colocar nas formas untadas, primeiro a massa branca e, por cima, a massa de chocolate.
7.  Levar ao forno 180º C por aproximadamente 40 minutos

OBS: Fazer bolo frapê com metade da massa.

reNdImeNto: 1 BOLO COM 
APROxIMADAMENTE 2,3kG 

BOlO AreiA cOm 
FiOs de OvOs

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

Farinha de Trigo 100 600
Açúcar Refinado 100 600
Ovos 100 600
Margarina sem Sal 100 600
Emulsificante 6 36
Chocolate em Pó 5 30
Água 4 24
Fermento Químico 3 18
Sal 0,4 2,4
Total 418,4 -
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Processo de FabrIcação:
1. Fazer a calda em ponto de fio fraco.
2. Dissolver 20g de gemas em 40ml de água e despejar sobre a 

calda para formar espuma.
3. Misturar as gemas com a essência de baunilha.
4. Colocar as gemas no funil e fazer movimentos circulares e lentos 

por cima da espuma.
5. Escorrer sobre peneira e armazenar em calda rala.

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

Informação Nutricional (Porção com 20g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 256kcal = 1.075kJ 13%
Gorduras Saturadas 1,6g 7%
Carboidratos 50,4g 17%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Proteínas 3,1g 4%
Fibra Alimentar 0g 0%
Gorduras Totais 5,1g 9%
Sódio 14,3mg 1%

reNdImeNto: 1kG

FiOs de OvOs

Açúcar Cristal Fino 100 2.500
Água 25 625
Licor de Aniz 1 25
Total 126 -

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

Gemas 100 1.000g
Essência de Baunilha Incolor 0,5 5
Total 100,5 -

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

calda

FIos de ovos
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Percentual baseado em 100% de Farinha de Trigo

Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2.  Bater todos os ingredientes na masseira em velocidade 

lenta. 
3.  Deixar descansar a massa em um recipiente, coberta 

com plástico, por 60 minutos.  
4.  Dar uma dobra na massa e levar para o refrigerador por 

16 a 24horas, em temperatura de 4ºC a 5ºC. 
5.  Tirar a massa do refrigerador, pesar em peças com 550g 

cada, bolear e deixar fermentar por mais 60 minutos.  
6.  Modelar e deixar descansar por mais 30 minutos. 
7.  Assar em forno lastro a 180ºC, por aproximadamente 

30 minutos.  
8.  Decorar com amêndoas laminadas e fatias finas de 

laranja e limão. 

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

Informação Nutricional (Porção com 40g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 139kca = 584kJ 7%
Gorduras Saturadas 2,9g 13%
Carboidratos 19,6g 7%
Gorduras Trans  
Menor ou Igual a 0,2g

VD não estabe-
lecido

Proteínas 3,2g 4%
Fibra Alimentar 0,6g 2%
Gorduras Totais 5,2g 9%
Sódio 171mg 7%

reNdImeNto: 18 PãES COM 
550G CADA  

rOscONes

Farinha de Trigo 100 5.000
Ovos 35 1.750
Leite 26 1.300
Manteiga 25 1.250
Açúcar 16 800
Açúcar Invertido 4 200
Sal 2 100
Laranja 2 100
Fermento Fresco 1,5 75
Limão 1 50
Raspas de Laranja e Limão 0,3 15
Total 217 -

Amêndoas Laminadas 20 1000

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

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

massa

decoração
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Percentual baseado em 100% de Farinha de TrigoProcesso de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da receita. 
2. Bater todos os ingredientes na masseira, com exceção da 

cenoura e a margarina. 
3. Acrescentar aos poucos a água, a cenoura e a margarina. 
4. Depois de amassar, bolear e colocar em um recipiente.
5. Deixar a massa descansar por aproximadamente 30 minutos.
6. Dividir a massa, pesar em peças com 200g, bolear e deixar 

descansar de 10 a 15 minutos.
7. Modelar em formato de coxinha e fazer os cortes. 
8. Fornear a 180ºC com vapor por aproximadamente 20 a 25 

minutos. 

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

Informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 158kcal = 664kJ 8%
Gorduras Saturadas 0,8g 4%
Carboidratos 31,2g 10%
Gorduras Trans Menor ou Igual a 0,2g VD não estabelecido
Proteínas 4,1g 5%
Fibra Alimentar 2,3g 9%
Gorduras Totais 1,8g 3%
Sódio 287mg 12%

reNdImeNto:32 PãES  
COM 200G CADA.  

PãO de milhO 
cOm ceNOurA

PrOduçãO dAs receitAs dO idPc – Equipe Técnica do IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; Carlos Aparecido da Silva, Rui Cruz e Hallyson Cezar Silva – Técnicos. 
Fotos: Cláudio Lira.

Farinha de Trigo 100 4.000
Cenoura Ralada 25 1.000
Massa Madre Líquida 20 800
Margarina sem Sal 5 200
Fubá Torrado 5 200
Sal 2 80
Fermento Fresco 2 80
Açúcar 1 40
Água 50 2.000
Total 210 -

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

N

O ultracongelamento mantém as propriedades e frescor 
dos alimentos por muito mais tempo, e com toda a 

segurança que o resfriamento rápido permite.

O friO que é uma mão na 
roda para as padarias

Nos anos 1990, o Brasil entrou na rota de co-

mércio dos equipamentos para cozinha in-

dustrial que antes só eram distribuídos nos 

Estados Unidos e Europa. Foi naquela década 

que começaram a chegar e a ser fabricados 

por aqui os primeiros fornos combinados, que 

ofereciam novas possibilidades na arte de cozi-

nhar, mantendo a qualidade e nutrição dos ali-

mentos, com otimização de tempo e trabalho. 

Porém, para concluir as etapas de produ-

ção, ainda faltava uma máquina de resfria-

mento que possibilitasse manter as mesmas 

características do produto por muito mais 

tempo. Assim, pouco depois foram lançados 

os ultracongeladores, equipamentos capazes 

de diminuir a temperatura drasticamente, 

em um curto período, completando o proces-

so chamado de cook & chill. Estas máquinas 

congeladoras atingem a temperatura de -40ºC 

em cinco minutos e, por este motivo, permi-

tem o rápido congelamento de todos os tipos 

de alimentos, até mesmo os mais delicados. 

S
tockFree

Por Monise Baamonde*
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nutrição

A chegada dos ultracongeladores fechou o ci-

clo da qualidade na produção de alimentos. 

Eles podem ser utilizados na gastronomia, em 

padarias e em indústrias de alimentos, inde-

pendentemente do tamanho, desde um res-

taurante pequeno até uma cozinha industrial.

Esses equipamentos funcionam por meio 

de circulação forçada de ar. Existe uma tro-

ca, em que ele retira o calor e distribui o ar 

frio para fazer a mudança de temperatura e 

promover o processo de resfriamento e con-

gelamento rápido. Hoje, os ultracongeladores 

podem ser usados em todos os tipos de ali-

mentos, isso porque eles têm a função hard & 

soft (resistente e delicado), que pode ser apli-

cada de acordo com a comida. 

vANtAgeNs

A primeira grande vantagem do processo de 

ultracongelamento é a manutenção das pro-

priedades nutricionais. O processo não afeta 

a cor, sabor, textura e odor dos alimentos, ou 

seja, todas as características organolépticas. 

Além disso, proporciona menor desperdício 

porque será aquecida, ou regenerada, somen-

te a quantidade que o estabelecimento real-

mente precisar. 

Dessa maneira, é possível produzir uma 

quantidade grande de comida, resfriar e só 

regenerar o necessário. O restante poderá ser 

utilizado dentro da validade que o alimento 

oferece: resfriado, em até cinco dias e conge-

lado, até seis meses. O processo de ultracon-

gelamento garante, ainda, melhor qualidade 

dos alimentos, pois são criados microcristais 

de gelo que evaporam quando o alimento é re-

generado, reduzindo o risco de contaminação 

e mantendo as propriedades organolépticas, 

pois não acumula água. 

Para conservação dos produtos no pós-

-resfriamento e pós-congelamento, a reco-

mendação é que eles sejam embalados a vá-

cuo, em recipientes com tampa ou envoltos 

com filmes plásticos. Esses alimentos preci-

sam ser resfriados a uma temperatura de até 

5ºC e, se congelados, armazenados em free-

zers à -18ºC. E quando o alimento necessitar 

ser descongelado, antes de ser utilizado, deve 

ser retirado do freezer e mantido em geladei-

ra por 24 horas. 

FONte: Revista CNR3 – Dez/2011 41 – Pags 36-41 – Tecnolo-
gia v2. Indd 41 09.12.11 11:50:10 

*mONise BAAmONde (CRN 39239) é nutricionista da Es-
cola IDPC/SAMPAPÃO.
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meu bairro, minha padaria

Orgulho da 
ZOna 
nOrte

A história da  Panetteria ZN, da Av. Eng. Caetano 

Álvares, 4.740, no bairro do Mandaqui, começa 

como a de tantos outros imigrantes portugueses, 

Referência em padarias 
da Zona Norte da capital 
paulista, a Panetteria ZN 
brilha em sua tradição e dá o 
seu delicioso recado.

Panetteria ZN: uma padaria moderna, com ambiente agradável, produtos de qualidade, equipe treinada e rigoroso padrão de higiene.

P
anetteria Z

N
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que deixaram sua terra em busca de um futu-

ro melhor do outro lado do oceano. Em 1956 

chega no Brasil o navio Vera Cruz, trazendo 

Manuel Gomes de Oliveira. Começava ali uma 

trajetória de luta, sofrimentos e conquistas. 

Ele iniciou sua vida como padeiro e foi adqui-

rindo o amor e sabedoria no ramo de panifi-

cação até se estabilizar na Zona Norte, na pa-

daria Aguiar durante 20 anos. Ao longo desses 

anos foi proprietário de muitas outras pada-

rias, passando para seus filhos o exemplo e o 

gosto pela arte de produzir e servir o pão.

A padaria Delikatensse fundada em 1996 

foi crescendo aos poucos e conquistando um 

público que, muito mais que fregueses, passa-

ram a fazer parte da “Família Delikatensse“. 

Após anos de trabalho, a família Oliveira se 

reuniu novamente para apresentar um novo 

conceito de padaria na Zona Norte: a Panette-

ria ZN, sob direção dos irmãos, Fátima Dias e 

Marcelo Aguiar de Oliveira, do marido de Fá-

tima, Ary Monteiro Dias Neto, e ainda de seu 

mestre conselheiro, o Sr. Manuel.

“Seguindo esse exemplo de luta, traba-

lho e respeito, esperamos dar continuidade à 

essa trajetória de sucesso, oferecendo a nos-

sos clientes uma padaria moderna, com am-

Buddy é uma pessoa muito 
simples e carismática. em poucos 

minutos, o salão da panetteria 
Zn ficou repleto com um grande 

número de admiradores.

Fátima e seu marido Ary, com Buddy: curioso, o “Cake Boss” quis conhecer a coxinha gigante da ZN.

meu bairro, minha padaria
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biente agradável, produtos de qualidade, equipe 

treinada e rigoroso padrão de higiene. É esse 

orgulho à nossa origem, aos nossos pais e avós 

que nos motiva a continuar lutando e buscando 

a excelência no atendimento e na arte da panifi-

cação”, explica Fátima.

visitA suPer ilustre

Conhecida e já bastante tradicional por todos es-

ses atributos, recentemente, a Panetteria ZN pre-

parou uma grande surpresa para seus clientes. 

Nada menos do que a visita, no dia 16 de julho, 

do confeiteiro-celebridade Buddy Valastro, astro 

do programa “Cake Boss”, transmitido pelo canal 

de TV a cabo TLC e também no Discovery Home 

& Health, e que acaba de estrear o reality show 

“Batalha dos Confeiteiros Brasil”, na Rede Record.

“Tivemos que manter segredo da visita até 

para nossos funcionários, porque o tamanho da 

casa não suportaria tanta procura. Mas, em pou-

cos minutos, o salão da ZN, no qual cabem cer-

ca de 500 pessoas, lotou e ainda teve gente que 

ficou de fora”, conta Fátima, acrescentando que 

Buddy é “gente como a gente”, uma pessoa muito 

simples e carismática. “Foi um privilégio enorme 

recebê-lo aqui”, conta.

O “Cake Boss” chegou por volta das 20h30, e 

fez questão de experimentar um pão na chapa e 

a famosa coxinha gigante de 1kg da Panetteria. 

“Depois, ele visitou a área de produção do salga-

do e, na confeitaria, disse ter se dado conta de 

que não havia confeitado um bolo naquele dia, 

Aprovação total: na padaria, Buddy Valastro fez questão de experimentar um delicioso pãozinho na chapa.

meu bairro, minha padaria

e que precisava fazer aquilo para desestressar. E 

aí ele pediu para confeitar um dos nossos bolos, 

pedido que foi aceito prontamente. O destino da 

peça? Bem, de valor inestimável, ela não foi para 

a vitrine da ZN: “O bolo virou ‘peça de colecio-

nador’ e o guardamos intacto por um tempão”, 

brinca Fátima. 
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Os sócios da nova Sonheria Dulca: da esq. para a dir., Noberto Costa, 
Roberta Ferraro, Isabella Ferraro, Salvatore Ferraro e Guilherme Di Biagi.

C
láud

io Lira

Herdeira da famosa doceria Dulca assume espaço 
gastronômico no Spa L’Occitane Bela Cintra.

um SOnHO de loja

inaugurações & reinaugurações
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inaugurações & reinaugurações

DDesde o último dia 11 de setembro, quem quiser 

apreciar um sonho produzido artesanalmente 

e ainda escolher o sabor do recheio – doce de 

leite, pistache, geleia de goiaba, coco, brigadei-

ro, gianduia (chocolate e avelã) e creme de bau-

nilha – já tem aonde ir. É a nova Sonheria Dul-

ca, que acaba de ser inaugurada na Rua Bela 

Cintra, 2.023, no bairro da Consolação. A loja 

fica aberta diariamente, das 11h00 às 18h00, no 

espaço gastronômico do Spa L’Occitane, e nela 

também é possível saborear um delicioso café. 

Criada por três irmãos da quarta geração da 

família que comanda a doceria Dulca há mais 

de 60 anos e dois amigos, a Sonheria era, até 

então, itinerante. Com suas food bikes (três em 

operação e duas a caminho), há cerca de um 

ano vem participando de feiras gastronômicas, 

aniversários de criança, casamentos etc. Tam-

bém desenvolveu uma linha de minissonhos 

para lembrancinhas que já está fazendo muito 

sucesso. Mas tem de encomendar.

Já a “dolce ricetta” dos sonhos é mantida em 

sigilo pela família desde os anos 50. “Mas posso 

O bairro Consolação é aberto para todos 

os públicos, crenças e culturas. Neste es-

paço de São Paulo a diversidade é reinan-

te e ao desbravá-lo qualquer paulistano 

vai perceber como a cena alternativa não 

precisa se esconder e fica ali, bem visível 

para todos. Sua origem remonta a 1779, 

quando um pequeno povoado começou 

a nascer na região e devotos de Nossa 

Senhora da Consolação levantaram uma 

pequena capela dedicada à santa. Com a 

proclamação da República, em 1889, qua-

se todos os donos de chácaras antigas 

do bairro mandam abrir ruas, avenidas, 

alamedas e largos em suas terras. Com o 

surgimento da avenida Paulista, em 1891, 

o distrito ganha importância. De fronteira 

a região central a região valorizou-se mui-

to por causa da sua localização, fazendo 

surgir bairros nobres como Higienópolis e 

Pacaembu.

O BAirrO dA 
sONheriA dulcA

revelar um segredinho”, brinca Roberta Ferraro, 

uma das sócias do empreendimento: “Utiliza-

mos um fermento natural, preparado na pró-

pria Dulca, que faz a massa ficar especialmente 

leve”, dá uma pista. Roberta ainda explica que 

dado ao fato de a produção ser artesanal, o ta-

manho dos sonhos pode variar. “Só o tamanho, 

porque o sabor e a qualidade são sempre os 

mesmos”, completa, com um grande sorriso.

a Sonheria dulca fica 
aberta diariamente, das 
11h00 às 18h00, no 
espaço gastronômico 
do Spa l’Occitane, na 
consolação.

A “dolce ricetta” dos sonhos é mantida em sigilo 
pela família desde os anos 50.
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máquinas & equipamentos

A

Acesse o site www.
compredopequeno.com.br e 
veja as dezenas de empresas 

e entidades que já são 
parceiras desse movimento. 

compre do 
       peQuenO negóciO

A ABIEPAN se engaja à iniciativa do Sebrae e 

está convidando seus associados e parceiros 

e se unirem à essa corrente em prol da me-

lhoria do desempenho das micro, pequenas 

e médias empresas do Brasil, por meio do 

movimento “Compre do Pequeno Negócio”, 

uma iniciativa para mostrar ao consumidor 

que, ao fazer essa escolha, ele ajuda a gerar 

empregos e a movimentar toda a economia.

Para apoiar a iniciativa, basta acessar o 

site www.compredopequeno.com.br e fazer o 

cadastro gratuito. A partir daí, a empresa ins-

crita passa a fazer parte de um mapa no site, 

no qual podem ser consultados os produtos 

e serviços oferecidos por pequenos negócios 

perto de onde o internauta está.

Com o cadastro, a empresa também tem 

acesso gratuito a peças publicitárias e pode 

usar a sua marca aliada ao movimento na in-

ternet, no Facebook e em outras redes sociais, 

além de poder imprimir cartazes e outros ma-

S
eb

rae

teriais para decorar sua padaria, restaurante 

ou estabelecimento.

“Queremos contar mais uma vez com a sua 

parceria. Por isso, estamos incentivando nos-

sos associados e seus funcionários a publicar 

fotos com a #compredopequeno, bem como a 

divulgar essa iniciativa nos veículos de comu-

nicação da sua instituição, na assinatura de 

e-mails corporativos, na Internet e nas redes 

sociais”, enfatiza Armando Taddei Junior, dire-

tor-secretário da ABIEPAN.

Para apoiar a iniciativa, basta acessar o site  
www.compredopequeno.com.br e fazer o cadastro gratuito.

Dia 5 de Outubro – Dia da Micro e Pe-

quena Empresa – é a data símbolo do 

Movimento Compre do Pequeno Ne-

gócio, mas todo dia é dia de comprar 

do pequeno. Juntos, vamos fazer com 

que a sociedade abrace essa causa e 

ajude os pequenos negócios a conti-

nuarem crescendo.
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A

Recentemente o Poder Judiciário entendeu que as empresas deveriam 
receber indenizações por danos morais em razão de abuso de clientes no 

momento de estes efetuarem suas reclamações.

O excesso no direito
de reclamar

A reclamação, quando existe insatisfação com alguma 

prestação de serviço ou com algum produto, é algo co-

mum, e certamente todos já praticaram esse ato ao me-

nos uma vez ao se sentirem lesados.

S
hutterS

tock

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

O Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90, 

alterou substancialmente a relação entre consumidor e 

empresário, disponibilizando ao primeiro diversas ferra-

mentas legais na busca da defesa de seus direitos, fer-

Reclamar é um direito do 
consumidor. No entanto, deve 

haver limite para tais reclamações.
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ramentas até então inexistentes, em especial 

a inversão do ônus da prova, quando cabe 

ao empresário provar que um produto não é 

defeituoso ou que um serviço foi prestado de 

forma correta.

É assim em razão da hipossuficiência do 

consumidor perante a uma empresa. Ou seja, 

para o Legislador (a partir da entrada em vi-

gor do CDC também para o Poder Judiciário), 

o primeiro está sempre em uma posição in-

ferior à segunda no que tange a produção de 

provas, visando a assegurar seus direitos.

Com o advento da evolução tecnológica, 

com a entrada de milhares de pessoas no 

mundo digital e a chegada da rede mundial de 

sido vítima de um produto defeituoso ou de 

um serviço que julga não atender às suas ex-

pectativas, logo faz uma reclamação em um 

desses sites ou nas redes sociais.

A receNte POsiçãO dO POder JudiciáriO

No entanto, deve haver limite para tais re-

clamações. Recentemente o Poder Judiciário 

entendeu que as empresas deveriam receber 

indenizações por danos morais em razão de 

abuso de clientes no momento de estes efetu-

arem suas reclamações.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

ao julgar processo envolvendo à questão le-

vantada, entendeu o seguinte: “AÇÃO DE IN-

jurídico cível

ainda há poucas 
decisões favoráveis 
às empresas. mas, 

quanto mais for levado 
à Justiça, mais cedo 

haverá pacificação 
sobre o assunto.

computadores (internet) às pessoas que até 

então não possuíam acesso completo a todo o 

tipo de informação, houve uma disseminação 

da defesa do direito do consumidor à grande 

maioria da coletividade.

Não tardaram a surgir sites que abrigam 

as mais diversas espécies de reclamações, 

feitas por consumidores em relação a prati-

camente todas as empresas existentes. Qual-

quer pessoa que eventualmente entenda ter 

DENIZAÇÃO. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO 

EM FORUM NA INTERNET. ALEGAÇÃO DE 

OFENSA AO NOME E A HONRA. OCORRÊN-

CIA. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES DO DI-

REITO DE MANIFESTAR.1. O paciente tem o 

direito de manifestar a sua insatisfação com 

o tratamento médico que recebeu e também 

divulgar o resultado obtido. Porém, carac-

teriza abuso desse direito, a veiculação em 

fórum da internet de declarações que ofen-
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dam a pessoa, atribuindo-lhe o uso de ‘lábia’ 

e conduta antiética, para seduzir pacientes a 

se submeterem a tratamentos ineficazes, vi-

sando apenas o lucro. 2. O valor da indeniza-

ção atenderá a repercussão do dano na esfera 

íntima do ofendido, eventual extrapolação, 

a sua extensão e, ainda, o potencial econô-

mico-social do obrigado ao ressarcimento. 

20070110464835APC – APC -Apelação Cível.”

Em outro caso a decisão foi semelhante em 

favor da empresa: “CIVIL E PROCESSUAL CI-

VIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. CURSO PROFISSIONALIZANTE. IN-

SATISFAÇÃO POR PARTE DO ALUNO. RECLA-

MAÇÃO PÚBLICA NA INTERNET. ABUSO DE 

DIREITO. EXCESSO DO RECLAMANTE. DANOS 

MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RECON-

VENCIONAL. IMPROCEDÊNCIA.1. O direito do 

consumidor quanto à manifestação de sua in-

satisfação quanto aos serviços prestados deve 

ser exercido com moderação e urbanidade, de 

modo a não atingir a honra, a dignidade e a 

imagem do prestador de serviços ou de seus 

prepostos.2. Evidenciado nos autos que o réu, 

ao manifestar a sua insatisfação com os servi-

ços prestados, excedeu em seus comentários, 

ofendendo a honra e a imagem dos autores, 

tem-se por configurada o ato ilícito passível 

de justificar a sua condenação ao pagamen-

to de indenização por danos morais. 3. Para 

a fixação do quantum indenizatório a título 

de danos morais, deve o magistrado levar em 

consideração as condições pessoais das par-

tes, a extensão do dano experimentado, bem 

como o grau de culpa do réu para a ocorrência 

do evento, não se justificando a redução do 

valor arbitrado quando observados os princí-

pios da proporcionalidade e razoabilidade.4. 

Não havendo nos autos elementos de prova 

aptos a demonstrar a falha na prestação dos 

serviços por parte da empresa autora, não há 
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como ser acolhida a pretensão indenizatória a 

título de danos materiais formulada pela par-

te ré em reconvenção. “Recurso de apelação 

conhecido e não provido. 20090110667444APC 

– APC – Apelação Cível.”

Outros casos semelhantes foram julgados 

no mesmo sentido pelo Poder Judiciário e, cer-

tamente muitos outros serão levados aos nos-

sos Tribunais, para que estes decidam a ques-

tão. No entanto, não são todas as reclamações 

formuladas pelos consumidores em sites ou 

em redes sociais que são passíveis de indeni-

zação ou de serem retirados da rede.

Ao consumidor, como já explicamos, é as-

segurado o direito de resguardar seus interes-

ses, quando sua expectativa com um produto 

ou serviço não é atingida. Porém, as reclama-

ções devem obedecer certos limites e, princi-

palmente, serem identificadas, pois a Consti-

tuição veda o anonimato.

cONclusãO

Procuramos expor brevemente o assunto, de 

forma a explicar ao panificador que não so-

mente os consumidores possuem direitos, 

mas as empresas também o possuem perante 

aos consumidores. O assunto ainda é recente, 

e nossos Tribunais ainda tomam poucas de-

cisões favoráveis às empresas. Porém, quanto 

mais ele for levado ao Poder Judiciário, mais 

cedo haverá a pacificação do tema.

No entanto, o panificador deve avaliar se 

pretende tomar alguma atitude ou não, lem-

brando que existe sempre o risco de a publici-

dade negativa tomar grandes proporções, mo-

vendo ou não ação junto ao Poder Judiciário.

Reclamações ofensivas e que denigrem a 

imagem da empresa são passíveis de repara-

ção e de serem retiradas da internet, cabendo 

ao panificador procurar o Departamento Jurí-

dico Cível do SAMPAPÃO para tomar as medi-

das judiciais cabíveis.

jurídico cível

*JuliO cezAr NABAs riBeirO (OAB/SP 258.757) é ad-
vogado associado da Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, 
Esteves Advogados, escritório responsável pelo Departa-
mento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do SAMPAPÃO.

B
igS

tock

O panificador deve avaliar se 
deve tomar mover ação ou não, 
lembrando que existe sempre o 

risco de publicidade negativa.
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conexão fiesp

T
Fiesp e setor produtivo lançam campanha contra o aumento de impostos.

“não vou pagar O patO”

Toda vez que precisa cobrir seus gastos, em 

vez de cortar despesas, o governo acha mais 

fácil passar a conta adiante, aumentan-

do mais os impostos ou trazendo de volta a 

CPMF. A atual carga tributária já é alta, prin-

cipalmente em itens da cesta básica como ar-

roz e feijão (17,24%), frango (26,80%) e água 

mineral (37,44%). Em uma TV que custa R$ 

1.000,00, R$ 449,40 são de impostos, assim 

como no transporte coletivo a tarifa de R$ 

3,50 inclui R$ 1,18 só de impostos. 

Essas e outras comparações estão no fo-

lheto distribuído à população que passa pela 

Avenida Paulista, pela Federação das Indús-

trias do Estado de São Paulo (Fiesp). O mate-

rial faz parte da campanha “Não Vou Pagar o 

Pato”, lançada no dia 21 de setembro, com a 

participação de mais de 100 representantes 

da indústria, comércio, serviços e agricultura.

Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp, 

explicou que a campanha foi criada para 

conscientizar a sociedade sobre a carga de 

impostos e evitar novo aumento da carga 

tributária. “Material escolar tem 40% em mé-

dia de impostos”, lembrou Skaf. Mesmo sem 

saber, as pessoas pagam impostos. “Naquela 

geladeira de R$ 1.000 ele colocou R$ 400 de 

impostos”, exemplifi cou.

“Não estamos debatendo imposto da in-

dústria, do comércio, de serviços ou de tec-

nologia, nós estamos, como brasileiros, de 

forma horizontal debatendo o imposto que 

está sobre as costas do povo brasileiro, da 

sociedade brasileira, das empresas, das famí-

lias, que prejudicam tanto a competitividade 

e o desenvolvimento do Brasil”, disse Skaf. 

“Não é uma campanha da Fiesp, é uma cam-

panha de todas as entidades que estão aqui”, 

ressaltou.

Das duas uma: você fi ca reclamando, pen-

sando “a vida é assim mesmo”, ou faz alguma 

coisa. Se escolheu a segunda opção, leia o tex-

to na íntegra e assine o no site www.naovou-

pagaropato.com.br.

Paulo Skaf: Mais uma vez o governo transferiu o 
problema para a sociedade. 

A
yrton V

ignola/Fiesp
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sAmPAPãO gOiNg tO Where yOu Are

As part of its service to the associated program, SAMPAPÃO 

preparing to put in place a daring project. From the month of 

October, a van FIAT-Fiorino, enveloped and sticked with the logo 

of the entities, will go through the entire land area of the entities, 

carrying a technician in bakery and confectionery and a nutritionist 

to visit the bakeries. The proposal is to bring guidance to bakers 

on the most diverse topics such as techniques of production and 

productivity, notions of hygiene and food handling and compliance 

with the rules of the Health Surveillance. In time: the service is 

completely free.

sAmPAPãO vA A dONde usted está

Como parte de su servicio con el programa asociado, SAMPAPÃO 

prepara para poner en marcha un proyecto atrevido. Desde el mes 

de octubre, una furgoneta FIAT-Fiorino, envuelto y pegada con el 

logotipo de las entidades, pasará a través de toda la superficie de 

cobertura de las entidades, llevando a un técnico en panadería y 

confitería y un nutricionista para visitar las panaderías. La propuesta 

es llevar orientación a los panaderos sobre los más diversos temas, 

tales como las técnicas de producción y productividad, nociones 

de higiene y manipulación de los alimentos y el cumplimiento 

de las reglas de la Vigilancia de la Salud. En tiempo: el servicio es 

totalmente libre de costo.

WOrld BreAd dAy Will Be celeBrAted iN sãO PAulO

To celebrate the World Bread Day, SAMPAPÃO will promote on 

Friday, October 16th, a social action in full Paulista Avenue, in the 

financial center of São Paulo. From the early morning hours, will be 

distributed to people who pass in front of the headquarters of the 

Federation of São Paulo Industries (Fiesp) a baggie with French 

bread, a soft drink (or juice) and two flyers with informations 

about bread.

díA muNdiAl del PAN se celeBrArá eN sãO PAulO

Para celebrar el Día Mundial del Pan, SAMPAPÃO promoverá el 

viernes 16, de octubre, una acción social en plena Avenida Paulista, 

en el centro financiero de São Paulo. Desde las primeras horas de 

la mañana, serán distribuidos a las personas que pasan por delante 

de la sede de la Federación de Industrias de São Paulo (Fiesp) 

una bolsa con pan francés, un refresco (o jugo) y dos volantes con 

informaciónes sobre el pan.

PAyrOll relieF ON the AgeNdA

Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO, joined the group of 

business leaders in a meeting with Vice President of Brazil Michel 

Temer, on August 18th, at the Palace of Jaburu, in Brasilia, to talk 

about the project that deals with payroll relief of companies, which 

is discussed in the Senate. As a result, the group also went to 

Congress, where he was received by the presidents of the Chamber, 

Eduardo Cunha, and the Senate, Renan Calheiros.

AliviO de lA NómiNA de PAgO eN lA AgeNdA

Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO, se unió al grupo de 

líderes empresariales en una reunión con el vicepresidente de Brasil, 

Michel Temer, el 18 de agosto, en el Palacio de Jaburu, en Brasilia, 

para falar sobre el proyecto que se ocupa de alivio de la nómina 

de las empresas, que se discute en el Senado. Como resultado, el 

grupo también se dirigió al Congreso, donde fue recibido por los 

presidentes de la Cámara, Eduardo Cunha, y del Senado, Renan 

Calheiros.

BAKery deBAtes its Future iN cONgress

With a significant volume of information and a new format in the 

structure of your event, the Brazilian Association of Bakery Industry 

(Abip) and affiliated promoted Congrepan 2015, between August 

26th and 28h, in Costa do Sauipe, Bahia. The focus of the activities 

was the “Innovation, Quality, Freezing and Profitability: the Future 

of the Bakery”, with lectures and practical workshops given by 

renowned chefs who showed techniques that give flexibility to fine 

bakery and the quality of food for buffets. The number of subscribers 

reached 1,357 delegates from all regions of the country. With over 

100 members, including many representatives of SAMPAPÃO, the 

state of São Paulo received the trophy as the third largest delegation 

of the event.

PANAderíA deBAte su FuturO eN el cONgresO

Con un volumen importante de información y un nuevo formato en 

la estructura de su evento, la Asociación Brasileña de la Industria 

de Panadería (Abip) y afiliados celebraron el Congrepan 2015, 

entre el 26 y 28 de agosto, en Costa do Sauipe, Bahía. El foco de las 

actividades fue la “Innovación, Calidad, Congelación y Rentabilidad: 

el Futuro de la Panadería”, con conferencias y talleres prácticos 

dados por reconocidos chefs que mostraron las técnicas que le 

dan flexibilidad para pastelería fina y la calidad de los alimentos 

para buffets. El número de suscriptores alcanzó 1.357 delegados de 

todas las regiones del país. Con más de 100 miembros, entre ellos 

numerosos representantes de SAMPAPÃO, el estado de São Paulo 

recibió el trofeo como el tercero más grande delegación del evento.



58 IP&C 802    Out/Nov 2015

Bem-viNdO NOvO  
AssOciAdO dO sAmPAPãO!

serviços

V
Ofereça combos 

e venda maiS!
Você, com certeza, já deve ter ouvido falar de combos e 

até os ofereça para os clientes da sua padaria. Mas, talvez 

não saiba algumas coisas legais sobre eles, a começar pela 

origem do nome: combo é uma palavra portuguesa que, na 

verdade, resulta da abreviação do termo inglês combination, 

que quer dizer... Isso mesmo, combinação. E combinar é o 

ato de harmonizar. Na prática, isso significa que você deve 

prestar muita atenção não só na combinação, como tam-

bém na harmonização dos itens que compõem o combo, a 

fim de agradar os seus clientes.

Nesse aspecto, a receita das grandes redes de fast-food 

costuma ser infalível. Isso porque a proposta de uma refei-

ção “completa” é muito atraente para o consumidor, não só 

pela questão da economia, como também pela praticidade 

e rapidez com que ela é preparada e pode ser saboreada. Só 

para entender melhor a questão, basta dizer que antes de os 

refrigerantes e sucos serem incluídos nos combos, as vendas 

desses tipos de bebidas eram muito menores do que hoje.

Ainda dentro da proposta de harmonização sobre a qual 

falamos há pouco, há algumas combinações tradicionais, 

como a de lanche (geralmente hambúrguer ou hot-dog) + ba-

tata frita + refrigerante ou suco. Mas nada impede que você 

turbine o seu cardápio com outras ofertas, incluindo aí opcio-

nais como, por exemplo, café ou média + 2 pães de queijo + 

suco, no café da manhã; ou churrasco no espeto + salada de 

folhas e tomates ou batata frita + refrigerante ou milk-shake 

no almoço; ou, ainda, pizza + cerveja + doce, no jantar. E para 

aqueles consumidores que desejam opções mais saudáveis, 

você pode, por exemplo, preparar um combo que leva san-

duíche natural + saladas de frutas + iogurte batido ou suco. 

Tudo com muita criatividade, cardápio com fotos bem boni-

tas e preços promocionais. É aumento de vendas na certa!

cAleNdáriO de cursOs BásicOs
escOlA idPc – 2015

MANUELA GOURMET – EIRELI – EPP R. da Mooca, 1.834

NOvemBrO

cursO dAtA diAs hOráriO

Decoração de Bolos com Bicos (15h) 03/11 a 09/11 Ter. a Seg. 9:00h às 12:00h

Decoração de Bolos com Bicos (15h) 03/11 a 09/11 Ter. a Seg. 16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação  
de Alimentos (8h) 09/11 e 10/11 Seg. e Ter. 16:00h às 20:00h

Responsável Técnico (15h) 09/11 e 13/11 Seg. a Sex. 16:00h às 19:00h

Tortas Geladas (15h) 10/11 a 16/11 Ter. a Seg. 9:00h às 12:00h 

Tortas Geladas (15h) 10/11 a 16/11 Ter. a Seg. 16:00h às 19:00h

Brigadeiros (9h) 17/11 a 19/11 Ter. a Qui. 9:00h às 12:00h

Brigadeiros (9h) 17/11 a 19/11 Ter. a Qui. 16:00h às 19:00h

Rotulagem Nutricional (3h) 18/11 Quarta Feira 16:00h às 19:00h

Básico de Salgados (20h) 23/11 a 27/11 Seg. a Sex. 9:00h às 13:00h

Básico de Salgados (20h) 23/11 a 27/11 Seg. a Sex. 16:00h às 20:00h

Pães de Fibras/ Funcionais (17,5h) 23/11 a 27/11 Seg. a Sex. 16:00h às 19:30h

Especial de Natal (3h) 30/11 a 02/12 Seg. a Sex. 9:00h às 12:00h

Especial de Natal (3h) 30/11 a 02/12 Seg. a Sex. 16:00h às 19:00h

OutuBrO

cursO dAtA diAs hOráriO

Básico de Salgados (20h) 05/10 a 09/10 Seg. a Sex. 9:00h às 13:00h

Básico de Salgados (20h) 05/10 a 09/10 Seg. a Sex. 16:00h às 20:00h

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 

Responsável Técnico (15h) 19/10 a 23/10 Seg. a Sex. 16:00h às 19:00h

Rotulagem Nutricional (3h) 21/10 Quarta Feira 16:00h às 19:00h

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
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