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Glúten
SamPaPão e abitrigo lançam 
campanha digital de esclarecimento

Gourmet
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noVaS diretoriaS
Saiba quem são os novos 
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marketinG da CriSe
em tempos difíceis, o que 
fazer para sua padaria 
ganhar mais
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Verão
Sucos e saladas de frutas para 

“refrescar” os seus negócios

entreViSta
maílson da nóbrega 

e os caminhos e 
soluções para o brasil
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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

Dois mil e quinze está indo embora, sem 
deixar muitas saudades. Durante os últimos 
12 meses, todas (ou quase todas) as promessas 
de um “país do futuro” ruíram com a recessão 
e com as denúncias de corrupção envolvendo 
o governo, criando um período de especulações 
bastante difícil para os brasileiros. Com isso, os 
gastos diminuíram, a cesta de compras está 
cada vez mais enxuta e a indústria e, princi-
palmente, o varejo enfrentam o desafio cada 
vez mais espinhoso de atrair clientes. Não está 
fácil para ninguém, e a situação que deixa a 
população mais receosa em relação aos gastos 
é perfeitamente compreensível. Afinal, a volta 
da inflação de dois dígitos, as projeções cada 
vez mais negativas do PIB e as perspectivas in-
certas para 2016, sozinhas, já seriam suficien-
tes para justificar tal estado de apreensão.

Os panificadores, especialmente os pau-
listas e paulistanos, entretanto, resistem em 
embarcar no “climão” de pessimismo total da 
crise. Não, eles não são imunes a ela, e nem 
caminham incólumes ao largo de seus efeitos. 
Porém, quem sempre trabalhou duro como a 
gente e tem sua disposição para enfrentar 
problemas forjada no mais puro metal, sente 
que resistir a mais este momento difícil não é 
opção, e, sim, a única saída. Afinal, a capacida-
de para vencer dificuldades é algo que sempre 
esteve presente no “cardápio” das padarias, ao 
lado do pão, do leite e da diversidade cada vez 
mais ampla de produtos e serviços que ofe-
recemos nas nossas casas. Então, para nós, 
surpresa nenhuma trabalhar mais, para virar 
rapidamente esta página da nossa história.

Para tanto, além de usar a experiência 
que carregamos de crises anteriores, a ideia 
é aprender alguma coisa a mais com esta. 
É óbvio que rasgar dinheiro – que nunca foi 
prática corriqueira entre nós, e nunca será – é 
algo inadmissível, ainda mais neste momen-

Tudo bem, 2015 pode não ter sido um dos melhores anos da economia brasileira. 
Mas foi, sem dúvida, um ano de grande atividade e de muitas conquistas e 
realizações para todos nós da panificação. E dias melhores, certamente, virão.

Um ano para esquecer... ou não!

to difícil vivido pela nossa economia. Mas ar-
regaçar as mangas e investir em gestão e no 
aperfeiçoamento do negócio é absolutamente 
obrigatório. Por essa razão, nesta edição da 
Revista IP&C, além de trazermos uma repor-
tagem especial sobre o tema “Verão” e outra 
sobre o marketing no tempo de crise – com 
dicas simples de como potencializar ações e 
possibilidades na padaria –, oferecemos a vo-
cês uma entrevista exclusiva realizada com o 
economista e ex-ministro da Fazenda Maílson 
da Nóbrega, sobre tendências e perspectivas.

Nas próximas páginas, falamos também 
de inovação, com o lançamento de novas enzi-
mas, que, adicionadas à farinha de trigo, con-
seguem aprimorar de forma significativa seu 
processo de produção, com a possibilidade de 
alcançar resultados finais acima das expecta-
tivas atuais; trazemos uma cobertura especial 
com os melhores momentos da comemoração 
do Dia Mundial do Pão e da Festa da Primavera; 
falamos sobre a cerimônia de posse das novas 
Diretorias do SAMPAPÃO, realizada na Fiesp; e, 
ainda, fazemos uma retrospectiva especial das 
comemorações dos 100 Anos da Aipan-SP. 

Tudo bem, 2015 pode não ter sido um dos 
melhores anos da economia brasileira. Mas 
foi, sem dúvida, um ano de grande atividade 
e de muitas conquistas e realizações para o 
SAMPAPÃO, para os associados das entida-
des e para o setor de forma geral, que vocês 
acompanharam de perto aqui pela IP&C. E se 
o melhor do ano que se encerra não são exa-
tamente os resultados de desempenho, fica 
para nós o precioso aprendizado das lições 
de coragem, esperança, luta e resistência da 
panificação, mantendo-se viva e atuante na 
busca constante por dias melhores, que, cer-
tamente, virão.

Boas Festas e Feliz Ano Novo a todos vocês! 
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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 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Armênio Soares 
Ferreira

Diretor Administrativo: Julio César Dinis

Diretor Administrativo Adjunto: José 
Borges Pereira

Diretor Financeiro: José Augusto Caseiro
Diretor Financeiro 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: Wagner Vale 

Ferreira
Diretor Cultural: Sérgio Bartolo Manso

SuPlenteS da diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Fabio Roberto Mota

José Marcos Reis
Flávio Costa de Almeida Leite

Ernane de Cerqueira Cesar
Raul da Silva Gonçalves

Gilson Yochinobu Oshiro
Waldomiro Gomes da Rocha

Milton Guedes de Oliveira
Luis Severiano Pereira Ferreira

Rubens Casselhas

Eduardo José Manuel Machado

ConSelheiroS fiSCaiS

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Jair Marchini

Custódio dos Santos Rodrigues do Vale

SuPlenteS do ConSelho fiSCal

Antonio Portugal da Silva

João Diogo

José Simões Baeta.

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Diretor Administrativo: Carlos Gonçalves 
Teixeira

Diretor Administrativo Adjunto: Valdeir 
Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira 
Martins

Diretor Financeiro Adjunto: Eduardo 
Augusto Bravo Gamboa

Diretor Social: João Lucas Dias 
Gonçalves

Diretor Técnico: Antonio Valter de 
Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio: Delcino Pedro 
dos Santos

Diretor de Marketing: Antonio Carlos 
Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob de 
Magalhães Correa

SuPlenteS da diretoria
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Renato Mendes de Brito
Jaime Gomes Pereira

Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira

Rogério Alexandre de Campos
Fábio de Oliveira Moreira

Rogério Shimura

Manoel José Vaz Saraiva
Noé Coutinho Rodrigues

ConSelheiroS fiSCaiS

Antonio Rodrigues Ferreira
Pedro Paulo Sobrinho

Manuel Rodrigues Antunes Leal

SuPlenteS do ConSelho fiSCal 

Armênio Soares Ferreira
Ronaldo Amaro Macarrão 

Marcelo da Costa Fernandes.

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 de Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 

SuPlenteS

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS

André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos

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
Júlio César 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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06 CADerNO espeCiAl – NOvAs 
DiretOriAs

 Conheça e saiba quem são os novos 
diretores do Sindipan-SP e da Aipan-
SP para o quadriênio 2015/2019.

 
12 pAiNel De NOtíCiAs
 Mais uma formatura do Centro 

Técnico CIMAPI-SAMPAPÃO / 
SAMPAPÃO participa do Enai / 
Homenagem e agradecimento da 
Lusa ao SAMPAPÃO

 
14 NOviDADes
 Os últimos lançamentos em produtos 

e equipamentos para alavancar os 
negócios da sua padaria.

 
16 eNtrevistA
 Uma conversa franca com o Dr. 

Maílson da Nóbrega sobre caminhos e 
soluções para o Brasil.

 
20 DestAque
 Para sair da crise, vamos ter que 

trabalhar mais e investir em soluções 
corretas e mais adequadas para a 
padaria.

23 espeCiAl – verãO 
 Seus clientes pedem: use a abuse da 

oferta de sucos naturais e de saladas 
de frutas na sua panificadora.

25 FipAN 2016
 O sucesso do lançamento oficial da 

feira, que, no ano que vem, traz uma 
super novidade: o FIPAN Pizza!

27 pADAriA FOOD serviCe
 Ter uma área para produção e venda 

de pizzas em sua padaria pode ser um 
excelente negócio. Saiba como!

31 DiA MuNDiAl DO pãO
 Mais uma vez, a Av. Paulista é palco 

da comemoração em homenagem ao 
mais importante dos alimentos.

33 FestA DA priMAverA
 Com show de Daniel e muitas 

atrações especiais, a 29a edição do 
encontro da Família Panificadora 
Paulista foi um sucesso, em Ibiúna.

36 siNDipAN/AipAN-sp 
 Novas Diretorias das entidades 

tomam posse em sessão solene 
realizada no auditório da Fiesp.

40 uiBC
 Eleição de Antero Pereira à Vice-

presidência da UIBC é motivo de 
orgulho para toda a panificação 
brasileira.

41 100 ANOs DA AipAN-sp
 O balanço geral da festa que inspirou 

as comemorações do centenário da 
entidade em 2015.

44 esCOlA iDpC
 Novo serviço “O SAMPAPÃO vai até 

você!” oferece assessorias gratuitas 
para sua padaria. Basta agendar!

45 ABitrigO
 Uma entrevista com o Dr. Sergio 

Amaral, falando da parceria com 
o SAMPAPÃO na campanha de 
esclarecimento do glúten.

50 gOurMet
 Receitas super especiais para você 

turbinar o cardápio da sua padaria na 
estação mais quente do ano.

54 Aipesp
 Manoel Alves, novo presidente da 

AIPESP, fala do momento atual e dos 
planos da entidade.

56 MiNhA CiDADe, MiNhA pADAriA
 Padaria Chego Lá, de Guarulhos, 

mostra que, com planejamento, é 
possível crescer e espantar qualquer 
crise.

58 Meu BAirrO, MiNhA pADAriA
 Os clientes pediram e a Vila 

Monumento ganhou sua mais “nova 
tradicional” padaria.

60 JuríDiCO Cível
 Fique de olho: as OSCIPs não 

possuem poder de fiscalização, muito 
menos de aplicar multas.

63 MáquiNAs & equipAMeNtOs
 ABIEPAN assina novo convênio com 

a Apex-Brasil e Projeto Brasil Food 
Service entre em nova e produtiva 
fase.

64 CONexãO Fiesp
 Fiesp faz pesquisa que Levy pediu 

sobre CPMF. Volta do imposto é 
rejeitada por 86% dos entrevistados.

65 ip&C iNterNAtiONAl
 Notícias da Panificação do Brasil para 

o Mundo / Bakery News from Brazil to 
the World / Notícias de la Panadería de 
Brasil para el Mundo

66 serviçOs
 Novos Associados / Agenda de Cursos 

da Escola IDPC
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Sindipan – Sindicato da indústria de 
panifi cação e confeitaria de São paulo

NOVA DIRETORIA GESTÃO: 2015 – 2019

ANterO JOsé pereirA
PRESIDENTE
Panifi cadora Trigo D’ouro

JuliO CésAr DiNis
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Panifi cadora Água Viva

JOsé riCArDO De CAíres
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO
Panifi cadora Rosas de Maio

JOsé De piNhO DOs sANtOs
DIRETOR DE PATRIMÔNIO
Panifi cadora Nacional do Belém

JOsé riCArDO De CAíres
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO
Panifi cadora Rosas de Maio

JOsé BOrges pereirA
DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO
Panifi cadora Chego Lá

DelCiNO peDrO DOs sANtOs
DIRETOR SOCIAL
Panifi cadora Chip’s

wAgNer vAle FerreirA
DIRETOR DE MARKETING
Panifi cadora Saint Germain

JOsé AugustO CAseirO
DIRETOR FINANCEIRO
Panifi cadora Cantinho do Céu

luis CArlOs De sOuzA
DIRETOR TÉCNICO
Panifi cadora Conjunto Sapopemba

sérgiO BArtOlO MANsO
DIRETOR CULTURAL
Panifi cadora Tradição

ArMêNiO sOAres FerreirA
2º VICE PRESIDENTE
Panifi cadora Florestal

DiretOriA exeCutivA

ANterO JOsé pereirA
PRESIDENTE
Panifi cadora Trigo D’ouro

rui MANuel rODrigues gONçAlves
1º VICE PRESIDENTE 
Panifi cadora Portugalia

rui MANuel rODrigues gONçAlves
1º VICE PRESIDENTE 
Panifi cadora Portugalia

DelCiNO peDrO DOs sANtOs
DIRETOR SOCIAL
Panifi cadora Chip’s
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FláviO COstA De AlMeiDA leite
Padaria e Confeitaria Sines 

erNANe De CerqueirA CesAr
Mercearia e Avícola Cerqueira Cesar

rAul DA silvA gONçAlves
Panifi cadora Pirituba

AlFreDO CArreirA DOs sANtOs
Panifi cadora Santa Branca

FABiO rOBertO MOtA
Pães e Doces Braseiro

JOsé MArCOs reis
Panifi cadora Requinte

gilsON yOChiNOBu OshirO
Panifi cadora Trigo Bom

wAlDOMirO gOMes DA rOChA
Panifi cadora Monte Líbano

MiltON gueDes De OliveirA
Galeria dos Pães

luis pereirA FerreirA
Panifi cadora Villa Grano Pães

ruBeNs CAsselhAs
Panifi cadora Pão do Parque

eDuArDO JOsé MANuel MAChADO
Panifi cadora Eliana

Sindipan – Sindicato da indústria de 
panifi cação e confeitaria de São paulo

NOVA DIRETORIA GESTÃO: 2015 – 2019

AlFreDO CArreirA DOs sANtOs
Panifi cadora Santa Branca

eDuArDO JOsé MANuel MAChADO
Panifi cadora Eliana

erNANe De CerqueirA CesAr
Mercearia e Avícola Cerqueira Cesar

FABiO rOBertO MOtA
Pães e Doces Braseiro

FláviO COstA De AlMeiDA leite
Padaria e Confeitaria Sines 

gilsON yOChiNOBu OshirO
Panifi cadora Trigo Bom

JOsé MArCOs reis
Panifi cadora Requinte

luis pereirA FerreirA
Panifi cadora Villa Grano Pães

rAul DA silvA gONçAlves
Panifi cadora Pirituba

MiltON gueDes De OliveirA
Galeria dos Pães

ruBeNs CAsselhAs
Panifi cadora Pão do Parque

wAlDOMirO gOMes DA rOChA
Panifi cadora Monte Líbano

supleNtes DA DiretOriA
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Sindipan – Sindicato da indústria de 
panifi cação e confeitaria de São paulo

NOVA DIRETORIA GESTÃO: 2015 – 2019

MANOel Alves rODrigues pereirA
Panifi cadora Nova Perfi l

CustóDiO DOs sANtOs rODrigues DO vAle
Panifi cadora Kerley

JAir MArChiNi
Panifi cadora Charlo’s

CustóDiO DOs sANtOs rODrigues DO vAle
Panifi cadora Kerley

JAir MArChiNi
Panifi cadora Charlo’s

MANOel Alves rODrigues pereirA
Panifi cadora Nova Perfi l

CONselheirO FisCAl

JOsé siMões BAetA 
Panifi cadora Céu das Américas

ANtONiO pOrtugAl DA silvA
Panifi cadora da Praça

JOãO DiOgO
Panifi cadora Cepam

ANtONiO pOrtugAl DA silvA
Panifi cadora da Praça

JOãO DiOgO
Panifi cadora Cepam

JOsé siMões BAetA 
Panifi cadora Céu das Américas

supleNtes DO CONselhO FisCAl:

MANOel Alves rODrigues pereirA
SUPLENTE
Panifi cadora Nova Perfi l

ANterO JOsé pereirA 
TITULAR
Panifi cadora Trigo D’ouro

CArlOs eliAs gONçAlves perregil 
SUPLENTE
Bolos Paulista

represeNtANtes JuNtO à Fiesp
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aipan – associação dos industriais de 
panifi cação e confeitaria de São paulo

NOVA DIRETORIA GESTÃO: 2015 – 2019

ANterO JOsé pereirA
PRESIDENTE
Panifi cadora Trigo D’ouro

CArlOs gONçAlves teixeirA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Panifi cadora Manhattan

eDuArDO AugustO BrAvO gAMBOA
DIRETOR FINANCEIRO ADJUNTO

DelCiNO peDrO DOs sANtOs
DIRETOR DE PATRIMÔNIO
Panifi cadora Chip’s

vAlDeir ANtONiO De Jesus
DIRETOR ADMINISTRATIVO ADJUNTO
Panifi cadora Nova Satélite

JOãO luCAs DiAs gONçAlves
DIRETOR SOCIAL
Panifi cadora Mandala

ANtONiO CArlOs stAgliANO
DIRETOR DE MARKETING
Panifi cadora M Garcia

MANuel De OliveirA MArtiNs
DIRETOR FINANCEIRO
Panifi cadora Angola

ANtONiO vAlter De AlMeiDA riBeirO
DIRETOR TÉCNICO
Panifi cadora Marly

riCArDO JACOB De MAgAlhães COrreA
DIRETOR CULTURAL

rui MANuel rODrigues gONçAlves
1º VICE PRESIDENTE 
Panifi cadora Portugalia

rui MANuel rODrigues gONçAlves
1º VICE PRESIDENTE 
Panifi cadora Portugalia

CArlOs eliAs gONçAlves perregil
2º VICE PRESIDENTE
Bolos Paulista

DiretOriA exeCutivA
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aipan – associação dos industriais de 
panifi cação e confeitaria de São paulo

NOVA DIRETORIA GESTÃO: 2015 – 2019

FerNANDO pAivA CAstrO e AzeveDO
Panifi cadora Fiorella

eDuArDO gONçAlves MArtiNs
Panifi cadora Mirante

reNAtO MeNDes De BritO
Panifi cadora Bela Vista

ANDré DOs sANtOs teixeirA
Loja de Conveniência Areka

FáBiO De OliveirA MOreirA
Big Pão Express

MANOel JOsé vAz sArAivA
Panifi cadora Saraiva

JAiMe gOMes pereirA
Panifi cadora JPF

rOgériO shiMurA
R. Shimura Panifi cação e Confeitaria

NOé COutiNhO rODrigues
Padaria Cruzeiro do Sul

MANuel rODrigues gAtO
Panifi cadora Gato de Ouro

rOgériO AlexANDre De CAMpOs
Panifi cadora Marengo

BeNeDitO FrANCisCO seNise
Panifi cadora Camille

ANDré DOs sANtOs teixeirA
Loja de Conveniência Areka

BeNeDitO FrANCisCO seNise
Panifi cadora Camille

eDuArDO gONçAlves MArtiNs
Panifi cadora Mirante

FáBiO De OliveirA MOreirA
Big Pão Express

FerNANDO pAivA CAstrO e AzeveDO
Panifi cadora Fiorella

MANOel JOsé vAz sArAivA
Panifi cadora Saraiva

JAiMe gOMes pereirA
Panifi cadora JPF

MANuel rODrigues gAtO
Panifi cadora Gato de Ouro

NOé COutiNhO rODrigues
Padaria Cruzeiro do Sul

rOgériO AlexANDre De CAMpOs
Panifi cadora Marengo

reNAtO MeNDes De BritO
Panifi cadora Bela Vista

rOgériO shiMurA
R. Shimura Panifi cação e Confeitaria

supleNtes DA DiretOriA
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peDrO pAulO sOBriNhO
Panifi cadora Vila Monumento

ANtONiO rODrigues FerreirA MANuel rODrigues ANtuNes leAl

peDrO pAulO sOBriNhO
Panifi cadora Vila Monumento

CONselheirO FisCAl

rONAlDO AMArO MACArrãO 
Panifi cadora Cepam

ArMêNiO sOAres FerreirA
Panifi cadora Florestal

MArCelO DA COstA FerNANDes
Panifi cadora Canaã

ArMêNiO sOAres FerreirA
Panifi cadora Florestal

rONAlDO AMArO MACArrãO 
Panifi cadora Cepam

MArCelO DA COstA FerNANDes
Panifi cadora Canaã

supleNtes DO CONselhO FisCAl:

aipan – associação dos industriais de 
panifi cação e confeitaria de São paulo

NOVA DIRETORIA GESTÃO: 2015 – 2019

MANuel rODrigues ANtuNes leAlANtONiO rODrigues FerreirA
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painel de notícias

quAliFiCANDO MãO De OBrA
No dia 6 de novembro, foi realizada no Centro Técnico de 

Formação Profissional da CIMAPI, em Caieiras, a cerimônia 

de entrega de certificados do Curso Básico em Panifica-

ção, fruto da parceria da empresa com o Escola IDPC. Com 

duração de dois meses, com turmas pela manhã e à tarde, 

no treinamento os alunos aprenderam todas as etapas da 

fabricação de pães, tanto salgados quanto doces, respei-

tando as normas e princípios de higiene e manipulação 

de alimentos. Diversas autoridades, personalidades, re-

presentantes de empresas patrocinadoras e membros da 

equipe da Escola IDPC e diretorias do SAMPAPÃO fizeram 

questão de prestigiar o evento. Entre elas, o vice-prefeito 

e a vereadora de Caieiras, Gerson Romero e Jailma Barbo-

sa, a diretora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e 

Emprego da Prefeitura daquela cidade, Elisângela Carlos, 

a diretora da Escola IDPC, Sandra Maria Bezerra e Hum-

berto Marzinotto Filho, gerente executivo da Escola IDPC, 

e o técnico em panificação e confeitaria, Hallysson Cézar 

Souza, professor do curso. “É muito importante termos 

empresas parceiras que se preocupam com a qualificação 

de mão de obra para as padarias. Isso é muito bom para as 

padarias e, é claro, também para as pessoas, que, por meio 

do curso, conquistam uma profissão”, afirmou o presiden-

te do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, na ocasião. “A cria-

ção deste Centro Técnico é a materialização de um desejo 

antigo de retribuir à panificação tudo aquilo que ela vem 

nos dando ao longo desses 25 anos de nossa empresa. E 

nada mais justo do que fazer essa retribuição por meio da 

formação de mão de obra especializada”, registrou, por sua 

vez, Roberto Buono, presidente da CIMAPI.

Feliz NAtAl e 
prósperO ANO NOvO!

O SAMPAPÃO já começou 

a distribuir o seu cartão de 

Natal a seus associados, 

patrocinadores, autorida-

des e a todos os amigos da 

panificação, trazendo em 

seu interior uma saudação 

carinhosa e muito especial 

do presidente Antero José 

Pereira. A concepção da 

peça, aprovada pelas Di-

retorias das entidades, foi 

desenvolvida pelo Departamento de 

Marketing do SAMPAPÃO. 

COMitê FeMiNiNO COMeMOrA O 
DiA DAs CriANçAs
O Comitê Feminino do SAMPAPÃO promoveu, no dia 8 de outubro, 

uma festa em comemoração ao Dia das Crianças. Este ano o local 

escolhido foi a Casa de Acolhimento Maria Maynard, pertencente ao 

Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (Bompar), uma instituição 

filantrópica ligada à igreja Católica, que realiza atendimento socioe-

ducacional à crianças, adolescentes, jovens e suas famílias. Durante 

toda a tarde, as Damas da Panificação brincaram com as crianças 

e distribuíram cachorro quente, refrigerante, pipoca, algodão doce e 

um kit montado especialmente para as crianças, contendo diversas 

guloseimas. E o planejamento de atividades do Comitê Feminino do 

SAMPAPÃO para 2016 já está pronto. Aguardem muitas novidades!
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painel de notícias

lusA: A lutA CONtiNuA
Bateu na trave: mesmo com o Canindé lotado (foto), a Por-

tuguesa não conseguiu vencer o Vila Nova no jogo do dia 

17 de outubro, que valia vaga nas semi-finais da Série C do 

Campeonato Brasileiro e, também, o acesso à Série B do 

Campeonato Brasileiro. Coisas do futebol. Mas a Diretoria 

da Lusa, por meio da Assessoria de Imprensa do clube, fez 

questão de mandar a seguinte mensagem de agradecimen-

to ao SAMPAPÃO, entre outras coisas, pelo apoio dado pelas 

entidades à campanha “Adote um Jogador da Lusa”, renovan-

do, ainda, seu compromisso com os torcedores: “Foi uma tem-

porada difícil, que, infelizmente, chegou ao fim precocemente. 

Porém, há duas certezas: a força e a tradição da Portuguesa. 

Nunca se viu no clube tamanha união entre empresários e tor-

cedores em prol de um mesmo objetivo: o sucesso da Lusa. Ago-

ra, é hora de levantar a cabeça, agradecer todo o apoio que tive-

mos neste Campeonato – em especial o apoio do SAMPAPÃO  

– e olhar para o futuro. O nosso compromisso é realizar em 2016 

ainda mais do que o trabalho que executamos nos últimos 90 

dias. Para tal, contamos com o apoio de todos que conosco es-

tiveram de alguma forma nesta fase. OBRIGADO A TODOS!”

MuitA DisCussãO e  
pOuCA sOluçãO
O presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, em compa-

nhia do 1º Vice-presidente do Sindipan/Aipan-SP, Rui Manuel 

Rodrigues Gonçalves, e do 2º Vice-presidente da Aipan-SP,  

Carlos Elias Gonçalves Perregil, integraram a caravana da 

Fiesp/CSer que participou do 10º Encontro Nacional da In-

dústria (Enai), realizado em Brasília pela CNI, nos dias 11 e 12 

de novembro, e que teve como tema “Brasil: Ajuste e Corre-

ção de Rota para uma indústria mais competitiva”. Ao final 

do evento, o presidente Antero se disse decepcionado com 

os resultados. “Em mais de cinco anos que participo, essa foi 

a primeira vez que isso aconteceu, porque não houve qual-

quer negociação no encontro para resolver a crise que asso-

la o País”, criticou. Já Rui Gonçalves elogiou a organização, 

mas afirmou que politicamente o evento foi muito fraco: “O 

que vimos foi uma lavagem de roupa suja entre senadores e 

deputados. O ponto alto foi a apresentação do William Wa-

ack e o Henrique Meirelles. O resto não acrescentou nada”. 

“Tivemos personalidades no encontro que, infelizmente, em 

vez de falarem mais da indústria, falaram dos problemas do 

Brasil. E para tais problemas eles não têm solução”, opinou, 

por sua vez, Carlos Perregil. 

prêMiO De JOrNAlisMO DO sAMpApãO
A nona edição do Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo, que vai destacar as me-

lhores reportagens sobre a panificação em 2015, entra em sua reta final. Este 

ano, ele conta com 47 trabalhos inscritos, nas categorias, “Mídia Impressa”, 

“Mídia Rádio” e “Mídia Eletrônica – TV e Internet”, que estão sendo avaliados 

por um júri composto por três diretores e pelo gerente de Marketing das enti-

dades, mais cinco jornalistas independentes. Os vencedores serão conhecidos 

no dia 8 de dezembro, e o tema ganhará uma reportagem especial na próxima 

edição da Revista IP&C. O primeiro colocado ganha uma passagem para Paris, 

mais €1.500; o segundo, uma passagem para Lisboa, mais €1.000; e o terceiro 

leva uma passagem para Bueno Aires, mais US$500. Além disso, o Prêmio ain-

da concederá menções honrosas e prêmios a mais dois concorrentes.
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novidades

tANgeriNA O ANO iNteirO
A Beba Rio não para de inovar no mercado de chás. 

Completando a sua linha de sabores inéditos, a empresa 

anuncia que o CHÁ VERDE COM TANGERINA, bebida 

refrescante que não contém açúcar, alcança 500 pontos 

de venda neste ano, entre eles as padarias de todo o Brasil. 

SAC: (11) 2507-3447. Site: www.bebario.com.br

Arte CONteMpOrâNeA
Como fruto de uma colaboração entre a Perfetti Van Melle 

e o artista japonês Takashi Murakami, a nova e exclusiva 

linha MENTOS BY MURAKAMI chega às padarias 

em embalagens de cores vivas, transadas e de design 

chamativo. Sem açúcar, as minis pastilhas também inovam 

no formato e no sabor intenso. Nos sabores Blooming 

Cherry e Frightening Mint. SAC: 0800 55 1412. 

Site: www.mentos.com.br

vAlOr AgregADO
A Sakura apresenta o SAKURA 
CITRUS, uma formulação inédita 

no Brasil desenvolvida pela própria 

empresa, que consiste no molho 

shoyu adicionado com suco de 

limão e outros ingredientes, para 

ser aplicado em saladas, petiscos 

e outras preparações quentes ou 

frias. SAC: sacs.nut@sakura.com.br. 

Site: www.sakura.com.br

super NéCtAr De liMãO
O sabor limão acaba de ser 

incorporado a linha de néctares 

de frutas KEN UP, produzido pela 

Ultrapan. A bebida diferencia-se 

das demais do mercado por possuir 

em sua composição 30% de fruta, 

enquanto as outras possuem uma 

concentração inferior. 

SAC: (19) 3869-8777. 

Site: www.ultrapan.com.br

versãO light eM gArrAFiNhA
A marca Toddynho lança a VERSÃO 

LIGHT de seu clássico produto na 

embalagem garrafi nha. Desenvolvido 

para o público adulto, a novidade 

oferece 34% menos calorias do que sua 

versão tradicional, sem perder o sabor. 

Prático para o consumo, o lançamento 

tem o tamanho ideal para um lanche 

rápido e que pode ser feito em qualquer 

local. SAC: 0800-703-2222. 

Site: www.toddynho.com.br
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pArA evitAr A COrrOsãO
Equipamento presente em quase todas as padarias, a câmara 

frigorífi ca exige proteção constante contra a corrosão. Para 

ajudar nesta tarefa, a Quimatic Tapmatic apresenta o CRZ, um 

composto rico em zinco que galvaniza instantaneamente a frio 

estruturas de ferro e aço, impedindo a formação de ferrugem. 

SAC: (11) 3312-9999. Site: www.quimatic.com.br

O MelhOr De DOis MuNDOs
A Polenghi lança o POLENGHI GREGO, o primeiro queijo 

cremoso com iogurte grego do mercado brasileiro. Fruto 

de um intenso trabalho de pesquisa de mercado, ele é leve, 

consistente e super cremoso, e tem uma exclusiva textura 

aerada. Além disso, é uma ótima fonte de proteína com 

teor 50% maior que o Cream Cheese Tradicional. 

SAC: 0800 015 3888. Site: www.polenghi.com.br
DiretO DA DiNAMArCA
A Allfood traz para o Brasil o queijo de mofo azul 

DANABLU, em pedaços fracionados com 100g. Da marca 

Emborg, trata-se do tradicional Danish Blue Cheese, de 

cor branca amarelada e sabor característico acentuado, 

com indicação geográfi ca protegida – simplesmente o 

queijo mais famoso da Dinamarca, desde 1927. 

SAC: (11) 2799-0422. Site: www.allfood.com.br

DiretO DA DiNAMArCA
A Allfood traz para o Brasil o queijo de mofo azul 

, em pedaços fracionados com 100g. Da marca 

quAliDADe e rOCk’N’rOll 
Ampliando seu portfólio, a cervejaria campineira Crazy Rocker 

lança a CRAZY ROCKER BLACK NIGHT, uma intensa e saborosa 

cerveja preta, com agradável amargor de 65 IBU, aromas e 

sabores de cereais tostados, café expresso e chocolate, com 

6.5% de álcool. A cerveja é uma American Stout fabricada com 

seis tipos de maltes e lúpulo americano. SAC: (19) 99502-3001. 

Site: www.crazyrocker.com.br

AprOvADO pelA rAiNhA
A versão ROSÉ PINK LABEL do 

prestigiado champagne Lanson 

chega ao Brasil em edição limitada, 

em garrafa toda rosa com design 

especial. O rótulo – que faz parte 

do mais prestigiado châteaux da 

Champagne e tem o Royal Warrant 

de fornecedor ofi cial da família 

real britânica desde 1860 – é um 

exclusivo blend de uvas Chardonnay, 

Pinot Noir e Pinot Meunier. 

SAC: 0300 210 1010. Site: 

www.cantuimportadora.com.br
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e

É preciso manter  
a gUarda alta

Uma conversa franca 
com o Dr. Maílson 
da Nóbrega sobre 
caminhos e soluções 
para o Brasil.

Embora a acachapante realidade da crise es-

teja aí para todo mundo ver, ainda é forte no 

Brasil a ideia de que é possível sair do atual 

imbróglio sem grandes sacrifícios. Grande 

parcela dos brasileiros ainda acredita em um 

imaginado poder redentor do Estado. Um erro 

tático, que poderia levar o País ao aprofunda-

mento do grave estágio atual, que exige pesa-

das doses de sacrifício para ser revertido.

Nesta entrevista exclusiva concedida à 

Revista IP&C, o economista, ex-ministro da 

Fazenda e sócio da Tendências Consultoria, 

Maílson da Nóbrega, fala, entre outros aspec-

tos, da necessidade absoluta de se evitar equí-

vocos como esse, de soluções e perspectivas 

para a economia brasileira e, ainda, das dife-

renças – a nosso favor (Ufa!) entre o cenário 

entrevista / MAÍLSON DA NÓBREGA

de hoje e de alguns outros vividos no passa-

do: “Já vivemos momentos mais graves e con-

seguimos superá-los. A economia está mais 

protegida do que nos anos de hiperinflação da 

década de 80. O momento é difícil, os riscos 

são elevados, mas não justificam o pessimis-

mo dos dias atuais, que considero excessivos”, 

afirma, convicto. Confira!

ip&C: Dr. MAílsON, quAis As OrigeNs DA 

Crise eCONôMiCA que estAMOs viveNDO, 

hOJe, NO BrAsil? e pOr quANtO teMpO 

AiNDA elA irá se ArrAstAr?

Maílson da Nóbrega: A crise econômica é es-

sencialmente o efeito da política econômica 

equivocada que começou a ser implementa-

da no segundo mandato do presidente Lula e 

Tend
ências
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piorou no primeiro mandato da presidente Dilma. A con-

solidação da esdrúxula “Nova Matriz Macroeconômica” e 

a desastrada intervenção no setor elétrico e nos preços 

dos combustíveis estão por trás da queda de confiança, 

da redução da taxa de investimento e da recessão que 

assola o País este ano e que deverá ter continuidade em 

2016. Os próximos três anos tendem a ser de crescimento 

negativo, nulo ou muito baixo. A queda na produtividade 

– fruto dos erros de estratégia do governo, da má gestão 

e da ausência de reformas estruturais – explica a quase 

totalidade do mau desempenho da economia.

As MeDiDAs que estãO seNDO eFetivAMeNte ADO-

tADAs pelO gOverNO serãO suFiCieNtes pArA re-

verter essA situAçãO? 

As medidas fiscais adotadas são, a meu ver, as possíveis 

diante da rigidez orçamentária e da debilidade política 

da presidente Dilma. Mais de 90% das despesas do go-

verno se referem a itens obrigatórios determinados pela 

Constituição. É uma situação insustentável e precisa ser 

enfrentada. Temos que acabar com vinculações de recei-

tas e despesas com educação e saúde, que é uma forma 

primitiva de fixar prioridades e contrária a saudáveis 

práticas de finanças públicas consagradas em países que 

deram certo. Claro, sempre é possível racionalizar gastos, 

cortar um pouco aqui e ali – como feito na reforma admi-

nistrativa de Dilma – mas isso tem efeito mais simbólico 

do que efetivo. 

MAs tereMOs MesMO que eNCArAr O AuMeNtO De 

iMpOstOs pArA sAir DO BurACO?

As economias que estão sendo feitas são insuficientes 

para gerar os superávits primários indispensáveis a evitar 

o colapso fiscal e um sério agravamento da crise econô-

mica. Assim, goste-se ou não, será preciso complementar 

esse esforço como aumento de receita, de preferência as-

sociado ao compromisso do governo de propor reformas 

para atacar a gravíssima inflexibilidade orçamentária. A 

volta da CPMF – um imposto ruim que tenho criticado 

desde que a ideia surgiu em 1989 – torna-se uma neces-

sidade temporária em momento de risco como o atual. 

A elevação da CIDE também se justificaria, inclusive por 

sua contribuição para o meio ambiente e para estimular 

a produção de etanol.

será que Os BrAsileirOs vãO ACeitAr – Ou Já ACei-

tArAM – A iDeiA De que terãO De ArCAr COM essA 

pesADA DOse De sACriFíCiOs? FAlA-se MuitO eM Al-

terNAtivAs MeNOs DOlOrOsAs...

Tenho dúvida se a sociedade já aceitou o “remédio amar-

go”. Ainda é forte a ideia de que é possível sair do atual 

imbróglio sem grandes sacrifícios. Grande parcela dos 

brasileiros ainda acredita em um imaginado poder re-

dentor do Estado. O estudo do Instituto Perseu Abramo, 

ligado ao PT, é uma lamentável demonstração do alhe-

amento característico de certos grupos de esquerda do 

Brasil. O documento simplesmente propõe o abandono 

do ajuste fiscal, a queda voluntarista da taxa de juros e 

o aumento da carga tributária. Seria uma catástrofe. Eles 

estão em outro mundo. Felizmente, têm pouco influência 

nas decisões do governo.

essA Crise é, reAlMeNte, MAis DiFíCil DO que As Ou-

trAs que Já eNFreNtAMOs? eM OutrAs pAlAvrAs, 

tODO O pessiMisMO que se vê pOr Aí é reAlMeNte 

JustiFiCável?

Já vivemos momentos mais graves e conseguimos supe-

rá-los. A economia está mais protegida do que nos anos 

de hiperinflação da década de 80. Temos inflação alta, 

mas não fora de controle. Câmbio flutuante e robustas 

reservas internacionais nos protegem de uma crise de ba-

lanço de pagamentos, o calcanhar de aquiles de situações 

passadas. O sistema financeiro é sólido, sofisticado e bem 

regulado, o que implica baixo risco de repetirmos as cri-

ses bancárias de outros tempos. A rede de proteção social 

é cara e deve ser revista para verificação de sua sustenta-

bilidade fiscal, mas neste momento garante renda a mais 

da metade da população, particularmente aos segmentos 

menos favorecidos. O momento é difícil, os riscos são ele-

vados, mas não justificam o pessimismo dos dias atuais, 

que considero excessivos.

O seNhOr ACreDitA que ireMOs sAir FOrtAleCiDOs 

DA Crise AtuAl?

No passado, o País saiu melhor do que entrou em grandes 

crises como a atual. Isso decorreu do lançamento e da 

germinação de ideias para atacar problemas conhecidos 

e promover reformas. O ambiente de crise estimula o de-

bate e a busca de saídas. Vivemos momento como este 

entrevista
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entrevistaentrevista

atualmente. De todos os lugares surgem propostas, algu-

mas erradas, outras ingênuas, mas a maioria na direção 

correta. Se surgir uma nova liderança transformadora 

das eleições de 2018, essa será a oportunidade de apro-

veitar essas ideias e avançar na modernização do País e 

no abandono definitivo dos equívocos da era petista. Foi 

assim nas outras oportunidades em que superamos as di-

ficuldades e emergimos em situação melhor.

pArA tANtO, NãO seriA MAis FáCil se Os DisCursOs 

DAs equipes DA FAzeNDA e DO plANeJAMeNtO esti-

vesseM MAis AFiNADO?

Na verdade, não enxergo a divergência entre os dois mi-

nistérios, pelo menos no nível e na gravidade que se vê na 

Imprensa. Fala-se que Levy quer cortar gastos e Barbosa au-

mentar as despesas. Conheço os dois e o ambiente em que 

ambos operam. Não me parece que a Barbosa falte o discer-

nimento para entender que não há alternativa ao ajuste em 

curso. Ele certamente sabe que um aumento de gastos seria 

um verdadeiro suicídio político, econômico e social.

O gOverNO iNsiste eM Dizer que A ChiNA é A grANDe 

respONsável pelA perDA De NOssA COMpetitivi-

DADe iNterNACiONAl, O que COlABOrOu pArA A iNs-

tAlAçãO DO CAOs AtuAl. issO é MesMO verDADe? 

A situação internacional, particularmente a desacelera-

ção da China e seus efeitos nos preços das commodities, 

têm sua parcela de contribuição, mas está longe de ser a 

causa principal de nossas dificuldades, como o governo 

tem tentado dizer.

eNtãO, O que FAzer e quANtO teMpO pODe DeMO-

rAr pArA O BrAsil reCONquistAr CreDiBiliDADe 

JuNtO AOs iNvestiDOres estrANgeirOs, BeM COMO 

reCuperAr O grAu De iNvestiMeNtO?

Não haverá saída para recuperar o crescimento do País 

sem reformas estruturais que contribuam, ao mesmo tem-

po, para resolver o impasse fiscal e elevar a produtividade 

da economia. Novos rebaixamentos deverão ocorrer nas 

agências que ainda mantém o Brasil com o grau de inves-

timento. O risco é de rebaixamentos adicionais. Lamenta-

velmente, o Brasil poderá levar de cinco a dez anos para 

recuperar o grau de investimento. Esse é um dos custos 

dos erros de gestão econômica dos anos do PT no governo.

quAl seriA, NO seu eNteNDer, uMA DeMONstrAçãO 

tANgível e iNequívOCA que O gOverNO pODeriA 

DAr AgOrA pArA O BrAsil e pArA O MuNDO De que 

As COisAs estãO MuDANDO eM NOssA pOlítiCA e eM 

NOssA eCONOMiA?

Bem, para mim, um sinal claro seria a demonstração de 

que o governo dispõe da vontade e da liderança política 

para formular e ver aprovadas as reformas estruturais 

de que o país necessita para evitar um futuro negro que 

elimine esperanças das próximas gerações. Acontece que 

a complexidade dessas reformas, a que se oporão fortes 

grupos de interesse e corporações do setor público, requer 

liderança política não disponível na atualidade. É tarefa 

essencialmente a cargo do próximo governo. Dilma pode 

até tentar iniciar o processo, mas dificilmente disporá de 

condições políticas para concluí-la. Sua grande priorida-

de no momento é salvar e concluir seu mandato.

O seNhOr ACreDitA que elA vAi CONseguir FAzer 

issO? e O levy: será que ele vAi AgueNtAr O trAN-

CO e CONseguir resistir NO CArgO?

Creio que Dilma deve sobreviver a um eventual processo 

de impeachment. Não existem, pelo menos até este mo-

mento, razões para justificar a medida. Além disso, o impe-

achment não pode ser banalizado nem é instrumento para 

destituir maus governos. Deve ser aplicado em situações 

graves na vida de um país. Fazer o impeachment somente 

com base apenas na incompetência constituiria um pas-

so ruim para as instituições que intencionamos fortalecer. 

Tampouco enxergo motivo para a saída do ministro da Fa-

zenda, a menos que venha a ser desmoralizado no exercí-

cio de sua dura missão.

Tend
ências
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Não adianta espernear: para sair da crise, vamos ter que 
trabalhar mais e investir em soluções corretas e mais 

adequadas para a padaria.

Sair da criSe?  
Só com a ferramenta certa

Pois é, você piscou o olho, demorou um pouquinho para abri-lo, e já é Natal 

de novo. É claro que, por conta da crise, para muita gente o ano não passou 

tão rápido assim, e, certamente, 2015 se vai sem deixar muitas saudades. 

Mas como o ano ainda não terminou, tem muita gente se esforçando para 

recuperar pelo menos um pouquinho do que perdeu ao longo do últimos 

12 meses e, naturalmente, já se planejando para os próximos.

“A crise econômica afeta a todos os setores. Obviamente que chega mais 

rapidamente a alguns e demora um pouco mais para atingir outros seg-

mentos, mas atinge a todos em determinado momento. Um cenário de in-

flação associado a um quadro de recessão, persistindo por um longo período 

de tempo, não livra, em teoria, nenhum setor de sérias dificuldades”, afirma 

Silvinei Toffanin diretor da DIRETO Contabilidade, Gestão e Consultoria.

E um dos setores que mais vem sofrendo com tais variações, sem 

dúvida, é o varejo. Um dos indicadores é a elevação do desemprego no 

setor, que só na capital paulista, resultou no fechamento de 2.766 vagas 

em setembro, segundo a FecomercioSP. No acumulado de 2015, a queda 

destaque
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do estoque de emprego já atinge 2,3%, com a eliminação 

de 15.842 postos de trabalho. 

Ainda de acordo com a FecomercioSP, no primeiro se-

mestre de 2015, o faturamento do comércio varejista da 

capital paulista registrou queda de 1,8% em relação ao 

mesmo período do ano passado, o que representou uma 

retração de R$ 1,5 bilhão. E, no acumulado do ano, o va-

rejo da cidade de São Paulo apresentou retração de 2%. 

Como o ano ainda não acabou, os dados do segundo se-

mestre da entidade ainda não foram divulgados. Mas o 

viés, é claro, continua sendo de baixa.

OtiMisMO COM ressAlvAs

Face a todas essas constatações, as previsões de negócios 

para o varejo como era de se esperar, não andam lá muito 

promissoras. O clima de insegurança político-econômico 

do Brasil no último semestre, somado ao aumento da 

inflação e do desemprego, resultará em um final de ano 

com consumo cauteloso dos clientes, e pelo menos um 

início de 2016 na mesma toada.

O “otimismo cauteloso” de algumas entidades é prova 

inequívoca disso, como atesta, por exemplo, a Pesquisa 

de Natal ABRAS 2015, elaborada pelo Departamento de 

Economia e Pesquisa da entidade. “Levando-se em conta 

o momento difícil da economia brasileira, esperar um Na-

tal estável (+0,4%), como demonstrado pela nossa pesqui-

sa, é ser otimista. Acreditamos que a tradição das festas 

de Natal e de Réveillon impulsione o consumo nos super-

mercados neste final de ano. As encomendas das empre-

sas do setor para a indústria e demais fornecedores con-

tinuam, mesmo em volumes menores, e acreditamos no 

período como forte aliado para equilibrar o resultado de 

vendas das empresas no ano”, destaca Sussumu Honda, 

presidente do Conselho Consultivo da ABRAS.

Vista através do prisma das perspectivas do varejo, o 

ponto das encomendas em “volumes menores”, levantado 

por Sussumu, merece uma análise mais atenciosa, pois 

revela um dos efeitos mais nocivos da crise sobre os bra-

sileiros: o clima de “sinistrose”. “De forma geral, a crise é 

mais política do que outra coisa. Quando o consumidor 

vai ao supermercado e vê falta de produtos, não é porque 

o fornecedor não tem esses itens – é que o supermerca-

do fica preocupado com a reposição. Ou seja, esse desa-

bastecimento é muito mais resultado da apreensão dos 

comerciantes do que falta de produto real”, diz Reinaldo 

Bertagnon, executivo comercial da Panificadora Cepam, 

dona da marca Village. 

prOMOvA suA CAsA e seus prODutOs

E é Reinaldo, da Cepam, quem toma a palavra, nova-

mente, para falar de perspectivas e ideias para o varejo 

ganhar mais. A dica principal do executivo é... trabalhar 

mais: “Não tem jeito, quando a economia não vai bem, 

você tem que redobrar a atenção em tudo que diz respei-

to ao seu negócio. É mirar nos detalhes e aproveitar toda 

e qualquer oportunidade que surgir. E invista na padaria, 

porque além de ser de lá que sai o seu sustento e o de 

seus colaboradores, é de lá também que vem a satisfação 

de seus clientes”, contextualiza. 

Com essa proposta, ele ainda não economiza sugestões: 

“Cuide com carinho da decoração e da ambientação da sua 

casa. Aproveite todos os espaços disponíveis da sua pada-

ria para promover seus produtos e aproveite as épocas de 

festas e as datas especiais para montar mesas temáticas, a 

fim de expor todos os produtos relacionados à efeméride e 

deixar claro para o cliente que aquilo tudo é uma espécie 

de ‘combo’, que ele ‘precisa muito’ ter na casa dele, natu-

ralmente ajustando a entrada de um ou outro componente 

de acordo com o tamanho de seu bolso. Além disso, invista 

em divulgação e comunicação, faça promoções e sorteios, 

cuide da iluminação... Enfim, use a criatividade, porque é 

tudo isso junto que vai construir o diferencial único da sua 

padaria”, ensina Reinaldo Bertagnon.

pequeNOs eM vANtAgeM

O ano de 2015 está sendo marcado por crises econômi-

cas, a maioria das empresas se viu obrigada a reduzir 
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gastos, fazer corte de funcionários e elaborar estratégias 

para não se deixar abater. Não tem como negar que todos 

de alguma forma foram afetados pelo novo cenário, se 

não foi pela redução de custos ou cortes, foi afetado pelo 

fantasma de uma equipe “desmotivada” com o mercado e 

com o constante medo da demissão.

A grande concorrência do mercado faz com que as 

pequenas e médias empresas, tais como as padarias, 

acabem se destacando pelo trabalho dinâmico oferecido. 

“A grande vantagem das pequenas e médias é poder ser 

diferente, é o ‘pensar fora da caixa’, atender ao cliente 

de forma personalizada, criar laços e proximidade com 

ele, o que acaba resultando em um trabalho de sucesso”, 

afirma Dilma Campos, CEO da agência de eventos e mar-

keting promocional Outra Praia.

E segundo a especialista, é exatamente a manutenção 

dos altos níveis de motivação da equipe que faz a diferen-

ça na hora de os pequenos negócios produzirem melhores 

resultados. Tendo em vista esse aspecto, o sucesso dessa 

iniciativa pode ser garantido por meio do aproveitamento 

eficiente das seguintes características, que se transfor-

mam em vantagens para as padarias. Duas das mais im-

portantes são a flexibilidade para mudanças e a parceria 

com os colaboradores: com a proximidade da equipe fica 

mais fácil uma ajudar a outra a desenvolver diversas fun-

ções, o que acaba gerando também aprendizado. 

Com isso, a burocracia automaticamente se reduz, 

tornando os processos mais práticos e transparentes. “A 

proximidade da equipe com a Diretoria da empresa torna 

mais fácil e rápida a tomada de decisões. E outra van-

tagem das empresas de pequeno e 

médio porte é que a equipe consegue 

absorver o DNA dos donos, tornando 

o resultado final do trabalho ainda 

mais marcante”, destaca Dilma, fa-

zendo uma última recomendação: “Se 

você perceber alguma falta de sinto-

nia no encadeamento desses aspec-

tos, a dica é correr para consertar a 

divergência”, alerta.

NeurOMArketiNg CONtrA A Crise

Em constante evolução na busca por 

novas demandas de mercado, os estu-

diosos do marketing trabalham incansavelmente no de-

senvolvimento de novas ferramentas de trabalho para o 

varejo. O conceito de neuromarketing é um desses mais 

novos campos de estudo. E sua função principal é tentar 

compreender o comportamento do consumidor. Apesar 

de se tratar de uma área eventualmente complexa, há 

formas de começar a mudar as estratégias de uma pada-

ria com base nas propostas do neuromarketing. E a época 

de Natal pode ser uma excelente oportunidade para co-

meçar a trabalhá-las.

O especialista em neuromarketing Guilherme Macha-

do revela, em forma de dicas, algumas formas de vender 

mais, explicando por que tais medidas funcionam. “Uma 

das primeiras coisas que ensinamos é trabalhar com es-

tímulos visuais, como panfletos, folders e outdoors”, en-

sina. “As informações visuais são efetivas porque o nervo 

óptico é muito mais rápido que o nervo auditivo, então 

qualquer informação visual chega muito mais rápido à 

mente do cliente”, destaca.

Outra compreensão que o Neuromarketing permite 

é o esforço em evitar que o cliente tenha que raciocinar 

demais. “É importante explicar tudo de forma fácil e mas-

tigada para que ele não tenha dúvidas, pois, quem tem 

dúvida não gosta do que ouve, e por consequência não 

efetua a compra”, destaca. Por fim, o especialista lembra 

que as pessoas tendem a gostar de ouvir o próprio nome. 

“O nome do seu cliente é música para os ouvidos dele, 

portanto, não deve ser tratado como qualquer um. Ao 

dizer o nome, o cliente reconhece o vendedor como um 

amigo”, explica.
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Sucos naturais, desintoxicantes e saladas de frutas diferentes não 
podem faltar em sua padaria neste verão.

especial / VERÃO

refrescância 
   QUe dÁ lUcro

TTemperaturas elevadas combinam com uma 

alimentação mais leve, não é verdade? Mas, por 

vezes, os clientes das padarias têm muita difi -

culdade de escolher o alimento certo e as conse-

quências podem ser quilos a mais na balança e 

gordurinhas de sobra na hora de exibir o seu “vi-

sual de praia ou piscina” no verão. Por conta disso, 

nessa época do ano, eles deixam a indulgência de 

lado (aquele negócio de “comer um docinho ex-

tra, pode, porque eu mereço!), para buscar alter-

nativas mais saudáveis em sua panifi cadora. E os 

campeões dessa busca, sem dúvida alguma, são 

os sucos naturais e as saladas de frutas.

Como perdemos bastante líquido no verão 

devido ao aumento da transpiração, acabamos 

precisando hidratar mais o nosso corpo. Os sucos 

naturais podem ser uma opção refrescante e sau-

dável além da água. De uns anos para cá, diversos 

estudos sobre propriedades dos alimentos foram 

realizados, e além dos tradicionais sucos de frutas, 

descobriu-se que uma boa mistura de frutas, le-

gumes e até mesmo folhas pode fazer maravilhas 

pelo nosso organismo.

Os sucos desintoxicantes purifi cam e energi-

zam o corpo, eliminando as toxinas acumuladas e 

nutrindo o organismo. Devido à sua composição, 

diminuem a ação dos radicais livres e melhoram 

a digestão e a assimilação dos nutrientes. Os es-
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pecialistas ensinam que para que haja a desintoxicação, 

deve-se escolher ingredientes para os sucos que exijam 

menor trabalho digestivo e que contenham propriedades 

depurativas, ou seja, que contenham fibras para assegu-

rar uma limpeza no aparelho digestivo, levando embora 

grande parte das toxinas e resíduos formados pela ali-

mentação excessiva e inadequada.

Eles devem ser feitos com frutas e vegetais frescos e 

devem ser ingeridos imediatamente após o preparo. Os 

mais indicados para você ter no seu cardápio são: 

Sucos frutas cítricas – Fontes de ácido cítrico e vi-

tamina C, são laxantes, mineralizantes e antioxidantes, 

ajudam a retardar o envelhecimento e previnem doenças.

Sucos de cenoura com maçã e aipo – Revigoram e 

ajudam a mineralizar o organismo.

Sucos de folhas verdes – Ricos em clorofila (magné-

sio) e fibras, trazem serenidade e ativam todo o sistema 

digestivo. Energizam, limpam o sangue e combatem a pri-

são de ventre. Misture sempre com o limão e uma fruta 

doce (maçã, manga, mamão formosa, caqui) para propor-

cionar a perfeita fixação do ferro.

Sucos com ingredientes ricos em betacaroteno – Aju-

dam a prevenir certos tipos de câncer. São eles a cenou-

ra, manga, tomate, abóbora, agrião, espinafre, beterraba 

e brócolis.

sAlADAs De FrutA gOurMet

Outra boa pedida na padaria com a chegada dos dias 

quentes são as saladas de frutas. A boa notícia é que um 

bom “raio gourmetizador” e alguns cuidados especiais po-

dem transformar o simples ato de colocar frutas picadas 

numa tigela ou potinho numa sobremesa super atraente, 

capaz de agradar os olhos e mais o paladar dos seus clien-

tes – e, é claro, o seu bolso também, uma vez que essas re-

ceitas podem agregar muito valor à sua margem de lucro.

Então, confira essas dicas do site “Eu Como Sim” para 

preparar saladas de frutas gourmet:

Compre frutas da época – O sabor e a textura delas 

são sempre melhores. 

Escolha frutas com os mesmos níveis de maturação 

– A salada de frutas instantaneamente se torna menos 

atraente quando algumas mordidas são muito moles e 

outras mordidas são muito azedas e duras. O ideal é usar 

frutas que acabaram de ficar maduras.

Misture frutas de diferentes cores e texturas – Use 

frutas com tons marcantes como verde, laranja, vermelho 

e roxo para destacar e contrastar. Além das cores, pense 

na combinação de diferentes texturas. Misture todas para 

manter os paladares interessados.

Remova as hastes, sementes e peles – Parece óbvio, 

mas é bom lembrar. A salada de frutas parece mais limpa 

e saborosa quando cada pedaço de fruta é preparado.

Cortes uniformes – Além de deixar o visual mais atra-

ente, esse cuidado também deixa a salada de frutas mais 

fácil de comer. 

Use partes iguais de cada fruta – Lembre-se, ninguém 

gosta de uma colher só de mamão. 

Tempere com cítricos – Além de evitar que escure-

çam, os sucos de frutas cítricas amplificam e revelam seu 

sabor de cada fruta.

Ervas não são apenas para enfeite – Elas adicionam 

um refrescante tempero para saladas de frutas. A men-

ta é perfeita para harmonizar sabores. E o manjericão 

também.

Açúcar granulado ou mel – De vez em quando, pode 

acontecer de uma salada de frutas conter algum ingre-

diente mais azedo. Se isso acontecer, avise o cliente e co-

loque açúcar e mel à disposição dele.

Chantilly, iogurte, nuts e granola – É claro que é op-

cional, mas um pouco de chantilly ou iogurte cremoso 

acrescenta uma riqueza incomparável a qualquer sala-

das de frutas. A mesma coisa com relação às amêndoas, 

pistaches à granola, que podem ser servidas num potinho 

à parte.
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fipan 2016

c
A edição 2016 da feira vem com muitas 

novidades, entre elas a “FIPAN Pizza Roldão”.

Fipan apresenta  
novidadeS para 2016

Com a presença de mais de 200 representantes de 

empresas expositoras e convidados, o SAMPAPÃO 

promoveu, no dia 9 de novembro, o lançamento 

oficial da FIPAN 2016. O evento foi realizado no 

auditório sede das entidades, em São Paulo, em 

parceria com a Seven, organizadora da feira.

O encontro foi aberto por Antero José Pereira, 

presidente do SAMPAPÃO, que agradeceu a pre-

sença de todos, considerada por ele uma gran-

de manifestação de interesse por parte desses 

players, no sentido de vencer a crise: “Este é o mo-

mento certo para, juntos e com muita criativida-

de, buscarmos soluções para podermos vender e 

faturar mais”, frisou.

Na sequência, foi a vez do jornalista, consul-

tor e escritor Fernando Lummertz, experiente 

palestrante e consultor especializado em plane-

jamento estratégico para feiras de negócios, au-

Fotos: M
arcus Fred

iani

tor do livro “Feira de Negócios – Uma Poderosa 

Ferramenta de Marketing e Vendas”, falar sobre a 

importância estratégica da participação das em-

presas nesse tipo de evento. 

Nesse diálogo com a plateia, ele comentou a 

tendência “natural” de, em momentos difíceis, as 

empresas restringirem seus investimentos em 

marketing e comunicação, algo que considera 

muito errado e improdutivo: “Se esconder na cri-

se é um péssimo negócio. Se a coisa já está ruim 

e você não aparece, temos o pior dos mundos”, 

contextualizou. “Nessas horas, mais do que nun-

ca, nossa tarefa tem que ser a de buscar alter-

nativas, para fazer o mercado girar a todo vapor, 

uma vez que o cenário político e econômico vai se 

resolver mais cedo ou mais tarde. E só as feiras de 

negócios podem proporcionar tais oportunidades. 

Assim, é hora de escolher se vamos ser protago-
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nistas ou meros coadjuvantes nessa história. E os que te-

rão bons resultados, certamente serão os protagonistas, 

que não se esconderem no mercado. Então, aqueles que 

ainda não se decidiram por participar da FIPAN 2016, que 

o façam logo, antes que outros façam e tomem os seus 

lugares”, alertou.

FipAN pizzA rOlDãO

Nascida em 1998, ao longo dos últimos 15 anos a FIPAN 

vem registrando impressionantes marcas de crescimen-

to. Por exemplo, durante esse período, ela cresceu mais 

de 1.500% em número de visitantes e 1.600 em área de 

exposição. A informação foi passada à plateia, no even-

to de lançamento da FIPAN 2016, por João Ricardo Neves, 

diretor da feira e da Seven, que também fez questão de 

ressaltar a abrangência do evento em termos de público: 

“A tabulação dos atuais 62 mil visitantes da FIPAN mostra 

que a feira vai muito além dos visitantes das padarias, 

recebendo, entre outros, proprietários de bufês, culina-

ristas e donos de restaurantes e pizzarias, apresentando 

uma diversidade de público não registrada em nenhuma 

outra feira do setor”, explicou. E, segundo ele, existe uma 

expectativa para o desenvolvimento de três novos setores 

dentro do evento: chocolates, sorvetes e pizzas.

Aliás, em função do seu potencial de crescimento, esse 

último segmento vai ganhar lugar de destaque na próxima 

edição da feira. Por meio de uma parceria com o Roldão 

Atacadista – que comercializa uma enorme gama de pro-

dutos para milhares de pizzarias –, a FIPAN vai inaugurar o 

“FIPAN Pizza Roldão”, um espaço com 900m2, dividido ini-

cialmente em 22 módulos, destinados à exposição de pro-

dutos, difusão de conhecimento e apresentação de perfor-

mances para fornecedores que atendem a esse mercado. 

“Apesar de já abrir espaço para essas empresas na 

feira e receber um expressivo número de visitantes do 

segmento, a FIPAN ainda não tinha uma ferramenta ex-

clusiva para atender às pizzarias. Analisando a situação, 

percebemos que precisávamos de um ‘âncora’ para poder 

viabilizar um projeto que, ao mesmo tempo, conseguisse 

atrair quem quer comprar e quem busca conhecimento 

sobre o setor. E, aí, a escolha do Roldão foi mais do que 

natural”, registra João Ricardo, da Seven, ressaltando que 

além de garantir ampla visibilidade para si junto a todos 

os setores visitantes da feira – entre eles 5.000 pizzarias –,  

os participantes da FIPAN Pizza Roldão terão seus nomes 

associados a diversas ações de desenvolvimento empre-

sarial, irão pagar preços subsidiados pelos módulos e, 

ainda, vão receber o cadastro das pizzarias da FIPAN 2016. 

Para Ricardo Roldão, diretor do atacadista que leva o 

seu sobrenome, a parceria com o SAMPAPÃO na FIPAN 

deverá ser bastante produtiva. “Já há alguns anos, vínha-

mos realizando um evento exclusivamente voltado para 

as pizzarias. Agora, com essa parceria, acreditamos que 

conseguiremos dobrar o público e a expectativa de negó-

cios”, afirma. Outro fator positivo, diz, será a oportunida-

de de permitir aos pequenos produtores a participação 

em um Feira. “Hoje o pequeno empreendedor não tem 

muito acesso e nem conhecimento de Feira. Não tenho 

dúvida que vamos ter uma feira mais democrática”.

Apesar do momento difícil da economia, as negocia-

ções para a FIPAN 2016 seguem a contento. “Estamos 

exatamente como estávamos o ano passado, mas com 

muitas boas novidades. E o projeto pizza deverá agregar 

algo como 30 novas empresas e fornecedores ao rol de ex-

positores da FIPAN”, destaca João Ricardo Neves. “E se sua 

empresa ainda não reservou espaço na feira, a boa notícia 

é que ainda dá tempo. Vamos vencer essa crise juntos!”, 

convida o diretor da FIPAN e da Seven.

Fernando Lummertz. Antero Pereira e Ricardo Roldão. João Ricardo Neves.
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Ter uma área para produção e venda de pizzas em sua padaria pode ser um 
excelente negócio. Confira algumas dicas de como instalá-la.

o império da redonda

Com o crescimento do mercado de pizzarias, tam-

bém vem aumentando o número de padarias que 

vêm aderindo à comercialização da “redonda”, ga-

nhando muito dinheiro com isso. Mas saiba que 

montar uma pizzaria no seu estabelecimento não 

é uma tarefa tão simples. Por isso, a recomendação 

dos especialistas é realizar um estudo minucioso, 

considerando aspectos tão variados como a aná-

lise de seu público-alvo, que tipo de decoração e 

acabamento deve ser montado, e, até a localiza-

ção da sua padaria – para avaliar o tamanho da 

concorrência que você irá enfrentar –, para só de-

pois dar andamento no negócio, o que vai incluir a 

aquisição de equipamentos de qualidade e a con-

tratação de mão de obra especializada. 

Isso, é claro, sem falar na variedade de pizzas 

a ser oferecida, a tal da engenharia do cardápio 

da pizzaria, cuja chave do sucesso é a flexibilida-

de. Sim, porque as possibilidades de cobertura e 

incrementos para a pizza são inúmeras e podem 

facilmente se adaptar às realidades de cada lo-

cal, determinando, inclusive, sua maior ou menor 

margem de lucro, em função da variedade dos in-

gredientes escolhidos. Assim, pizzas de frango com 

catupiry e margherita, duas das preferidas dos pau-

listanos, podem dividir espaço no menu com as de 

carne seca, bem como com as de banana e canela, 

brigadeiro e de chocolate com morangos. 
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tipOs De AteNDiMeNtO

Dependendo da análise e do planejamento do seu negó-

cio, existem diferentes tipos de montagem de pizzaria 

que podem ser indicados para a sua padaria. Para quem 

pensa em oferecer esse serviço, o primeiro e mais impor-

tante passo é definir exatamente qual o modelo que você 

quer adotar. Assim, vale avaliar a oferta de pizzas a la 

carte – É o jeito mais simples e tradicional de servir pizza: 

você coloca as variedades no cardápio e atende a todo 

tipo de cliente. 

Alternativa a essa é a oferta pelo sistema fast food – 

com pizzas servidas em pedaços e escolhidas pelo cliente 

no balcão –, ou ainda, o sistema de rodízio, por meio do 

qual você precisa trabalhar obrigatoriamente com deter-

minados tipos de pizza, eventualmente em dias especí-

fico, estabelecendo um preço fixo para o consumo. Mas 

você pode, ainda, trabalhar em paralelo (ou exclusiva-

mente, caso tenha pouco espaço na padaria) com delivery; 

para esse tipo de negocio a propaganda e a rapidez nas 

entregas são importantes, sendo evidenciados como os 

fatores decisivos pelos clientes da casa.

quAl O MelhOr FOrNO?

Para montar um espaço de pizzas na sua padaria, além 

dos equipamentos básicos, é necessária a construção ou 

aquisição de fornos específicos para elas. Basicamente, 

estes podem ser à lenha, a gás ou elétricos. Embora os 

especialistas no assunto digam que se possa obter resul-

tados semelhantes e mesmo idênticos usando qualquer 

um deles – o que vale é a mão do pizzaiolo –, cada tipo de 

forno tem características que podem se adaptar de ma-

neira otimizada ao seu tipo de negócio. 

Forno à lenha – São os mais utilizados por serem mais 

econômicos, além de haver a possibilidade de utilizar lenha 

ecológica (briquetes). Além disso, o tamanho dos fornos à 

lenha possibilita realizar o assamento de mais de um pro-

duto ao mesmo tempo, o que é desejável nos horários de 

maior movimento. São construídos de alvenaria, na própria 

pizzaria e devem possuir acabamento rústico e bem feito. 

De preferência, devem ficar em locais visíveis para que os 

clientes possam visualizar o assamento das pizzas.

Forno a gás – Fabricados por indústrias especializa-

das, têm como vantagens a ausência de fumaça durante 

o assamento e custo de operação menor do que o do for-

no à lenha. No entanto, como são menores, permitem o 

assamento de apenas uma pizza por vez.

Forno elétricos – Possibilitam o assamento de mais de 

uma pizza por vez, mas têm o maior custo operacional 

dos três. Por isso, são adequados para quem quer servir 

pizzas em pedaços: o cliente escolhe o tipo e o pizzaiolo 

termina de assar o pedaço da pizza – já pré-assado na 

estufa ou balcão – no forno elétrico.

MãO De OBrA e MAtériA-priMA

Para garantir o padrão e a uniformidade da produção, é 

importante e muito recomendável você contratar um ou 

mais profissionais exclusivamente para tocar a sua área 

de pizzas. Não é segredo para ninguém que bons pizzaiolos 

são raros e costumam custar caro. Mas, cada vez mais, 

parece que essa é a regra do jogo para contar com eles 

– daí, considere os custos de mão de obra como um bom 

investimento no negócio. 

Caso prefira investir num profissional que já trabalha 

na sua padaria, não hesite em treiná-lo para a função, 

lembrando sempre que a Escola IDPC, do SAMPAPÃO, de-

senvolve e oferece cursos de pizza regularmente, tanto 

em sua sede, quanto por meio da Escola Móvel. E nada 

impede, também, que o mais experiente dos pizzaiolos de 

sua padaria também passe por treinamentos e cursos de 

reciclagem – há sempre alguma coisa nova a aprender.

É chover no molhado, mas é sempre bom falar: esco-

lha bons fornecedores para os ingredientes da pizza, isso 

irá permitir que você economize e ao mesmo tempo te-

nha produtos de boa qualidade. Adquirir em mercados 

pode sair mais caro, sem contar que você não conseguirá 

manter um padrão de qualidade, devido às variedades de 

marcas. Assim, opte pela indústria e pelos grandes distri-

buidores e atacadistas.

Tenha sempre em mente de que o sucesso do negó-

cio de pizzas em sua padarias vem, em grande parte, da 

variedade de sabores oferecidos no cardápio. Assim os in-

gredientes são muito importantes também para montar 

uma pizzaria de sucesso. Nesse sentido, lembre-se, ainda, 

que os ingredientes frescos e de qualidade são essenciais 

para a criação de um sabor exclusivo para a pizza. Ain-

da, vale salientar dos cuidados ao comprar por alimentos 

como peixes e mariscos para produzir as suas redondas 

com todo o carinho e qualidade.

d
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Mais uma vez, a Av. Paulista é 
palco da comemoração do  
Dia Mundial do Pão.

dia mundial do pão

pão para todos

dDezesseis de outubro foi, novamente, dia de muita festa 

na Av. Paulista, durante a comemoração do Dia Mundial 

do Pão. Promovido pelo SAMPAPÃO, o evento contou com 

a distribuição de 30 mil pães franceses às pessoas que 

passavam, desde as primeiras horas da manhã, pela fren-

te do prédio da Federação das Indústrias do Estado de São 

Paulo (Fiesp). A entrega foi feita por diretores e funcioná-

rios das entidades, com a ajuda das integrantes do Comi-

tê Feminino do SAMPAPÃO.

“É um grande prazer para todos nós da panificação es-

tarmos hoje aqui para falar mais à população de São Paulo 

sobre o significado do pão, produto que está na base da 

pirâmide alimentar, que todo mundo deve consumir. Essa 

distribuição conta com o apoio de 50 padarias e da JBS Foo-

ds, que está fazendo aqui o lançamento da nova receita 
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da margarina Doriana”, destacou Antero José Pereira, pre-

sidente do SAMPAPÃO.

preseNçA De AutOriDADes

A exemplo do que acontece todos os anos, a comemo-

ração do Dia Mundial do Pão do SAMPAPÃO registrou a 

participação de autoridades e de personalidades ligadas 

ao setor da panificação. Em visita ao Brasil, o secretário 

geral da União Internacional de Panificação e Confeitaria 

(UIBC), José María Fernández del Vallado de la Serna, foi 

um dos que fez questão de prestigiar o evento. “O Brasil é 

um dos países do mundo que mais celebra o Dia Mundial 

do Pão. É sempre uma satisfação vir a São Paulo nessa 

data, porque julgo muito importante esse ato de repartir 

o pão com a população, explicando às pessoas as virtudes 
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nutricionais que ele tem”, contextualizou.

Outro que participa de todas as edições é o vereador 

Toninho Paiva. Segundo o presidente Antero Pereira, ele 

é o “vereador da panificação”, razão pela qual é sempre 

“intimado” a participar. “E essa é uma ‘intimação’ praze-

rosa, que nos traz um orgulho enorme, ainda mais vinda 

de uma entidade tão importante, que realmente procura 

sempre estar junto à população de São Paulo”, afirmou, 

com um grande sorriso.

Mais uma vez, também, o deputado Arnaldo Faria de 

Sá marcou presença no evento. Ele enalteceu a data, mas 

fez questão de enfatizar que todo dia é dia do pão. “Sem a 

menor dúvida, o pão é o melhor alimento que o homem 

tem à sua disposição, acima de tudo, por um preço acessí-

vel. É preciso que os governos acordem para a realidade e 

tirem todos os tributos que ainda incidem sobre ele, uma 

vez que o pão é o alimento que ajuda todas as famílias a 

superar suas dificuldades”, pontuou.

pãO DeMOCrátiCO

Bastante animado com os resultados da comemoração 

do Dia Mundial do Pão, Rui Manuel Rodrigues Gonçalves 

vice-presidente da Aipan-SP, também comemorou a data 

distribuindo os as sacolas de pão francês e Doriana não 

só às pessoas que passavam pela calçada da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo, como também aos 

motoristas e passageiros dos carros e ônibus que transi-

tavam pela Av. Paulista. “Este é o terceiro ano que fazemos 

a distribuição de pães na Paulista, e o segundo aqui em 

frente à Fiesp. Este é um lugar muito importante da cida-

de, por onde passam formadores de opinião e cultura, e, 

ainda, gente de todas as classes sociais. E é esse aspecto 

democrático do pão que queremos enfatizar neste even-

to: o pão é necessário na alimentação e no dia a dia de 

todo ser humano”, explicou.

Também presente à festa, o presidente do Conselho da 

Comunidade Luso-brasileira de São Paulo, Antonio de Al-

meida Silva, destacou a relevância da data não só para o 

setor, como para toda a sociedade: “Este evento coloca em 

evidência a importância do pão, um produto que faz parte 

da mesa de todos nós. Promovendo essa comemoração to-

dos os anos, o SAMPAPÃO também encontrou uma manei-

ra de, junto à sociedade brasileira, chamar atenção para a 

questão da fome no mundo”, enalteceu.

Fazendo uma pausa em sua agenda atribulada, outro que 

fez questão de marcar presença no evento foi o jornalista da 

Rede TV!, Luciano Faccioli. “Julgo essa ação extremamente 

positiva. E é uma pena que outras entidades ligadas ao setor 

de alimentação não tenham a mesma iniciativa. Seria sensa-

cional se isso acontecesse”, externou sua opinião.

O presidente Antero e 
membros da Diretoria do 
SAMPAPÃO recepcionam 
o vereador Toninho Paiva e 
o secretário da UIBC, José 
María del Vallado.
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Com show do cantor Daniel e muitas atrações especiais, a 29a Festa da 
Primavera do SAMPAPÃO foi um sucesso total.

todo mundo 
          “Se amarroU”!
No dia 8 de novembro, com um gostinho super especial 

de comemoração pelos 100 Anos da Aipan-SP, o Clube de 

Campo Ceripan, em Ibiúna, recebeu mais de 2 mil inte-

grantes da Família Panifi cadora Paulista para a realiza-

ção da 29ª Festa da Primavera do SAMPAPÃO, que teve 

como atração principal o show do cantor Daniel. Mais 

uma vez, o jornalista da Rede TV!, Luciano Faccioli, co-

mandou as brincadeiras e as atrações musicais, num dia 

que começou frio e nublado, mas que deu lugar ao calor 

para “rimar” com a alegria das pessoas do encontro. Este 

ano, a Festa da Primavera do SAMPAPÃO contou com o 

patrocínio da Belarina, Forno de Minas, Kibon, Moinho 

Anaconda, Moinho Ocrim/Mirella, Moinho Pacífi co, Sea-

ra e Souza Cruz.

Antero José Pereira, o presidente do SAMPAPÃO, deu as 

boas-vindas às mais de 2.000 pessoas que atenderam ao 

convite das entidades, agradecendo a presença dos panifi -

cadores e manifestando sua a alegria e das Diretorias em 

ver a animação de todos. Ele ressaltou a presença e a par-

ceria dos deputados e vereadores presentes, bem como 

do prefeito de Ibiúna, Fábio Bello: “É muito bom reunir os 

amigos, os parceiros e nossos patrocinadores”, enfatizou.

Respondendo a Antero, o prefeito de Ibiúna, Fábio 

Bello, ressaltou a importância da realização da festa no 

município. “Este é sempre um evento muito importante, 

que traz um grande número pessoas do estado de São 

Paulo inteiro para cá. E Ibiúna, como estância turística, se 

sente muito honrada em recebê-las. Estamos aí, juntos, 

para apoiar e homenagear o SAMPAPÃO e todas as suas 

Diretorias”, registrou.

Chamado ao microfone, o deputado Arnaldo Faria de 

Sá agradeceu o apoio do setor e ressaltou a importân-

Com show do cantor Daniel e muitas atrações especiais, a 29
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Amigos e Diretoria.

Autoridades.

festa da primavera 

cia de, neste momento de crise, manter o empenho para 

garantir a preservação dos empregos: “Esta festa é mais 

uma demonstração da união e da participação da Família 

Panificadora Paulista, bem como uma demonstração elo-

quente de que é possível crescer mesmo em tempos de 

dificuldades”, aclamou, sob os aplausos da plateia.

Por sua vez, o vereador por São Paulo Toninho Paiva, 

além de homenagear o SAMPAPÃO e os 100 Ano da Aipan-SP,  

enfatizou sua alegria e sua satisfação de poder participar 

de mais esta comemoração das entidades. “Cumprimento 

o Antero e suas maravilhosas Diretorias, que, com muita 

sabedoria e empenho, conduzem o trabalho constante de 

cuidar dos associados desse segmento tão importante na 

sociedade”, pontuou.

Já o vereador por Guarulhos, Edmilson Americano, se 

disse muito orgulhoso por ter recebido o convite para par-

ticipar do encontro. Tanto, que trouxe a família toda: “Eu 

não poderia deixar de vir aqui com toda a família, com 

meus netos e meus amigos. Sempre que for convidado 

estarei presente, pois é uma honra estar aqui com vocês”, 

destacou.

“A Festa da Primavera do SAMPAPÃO é sempre uma 

linda confraternização, um momento para usufruirmos 

– mas o trabalho mais sério segue”, comentou, a seu tur-

no, o presidente do Sipac de Campinas e Região, Ibrahim 

Hadad Neto. Compartilhando essa emoção, a presidente 

da Associação dos Panificadores de Piracicaba, Elizabeth 

Mazzero, também, fez questão de parabenizar o presiden-

te Antero e toda sua equipe pelo evento: “É uma festa ma-

ravilhosa, está tudo muito lindo e os panificadores e suas 

famílias merecem”, concluiu.

MereCiDAs hOMeNAgeNs

Além de muita alegria e diversão, a 29ª Festa da Primave-

ra contou, ainda, com vários brindes e homenagens. Além 

de muita comida e bebida nos quiosques das empresas 

patrocinadoras, foram sorteados às pessoas que partici-

param de um domingo festivo, um notebook, cinco tablets 

e dez kits da Forno de Minas. 

Na sequência, os patrocinadores foram homenagea-

dos com a entrega de um troféu. “Queremos agradecer a 

essas empresas. Esperamos poder contar com todas elas 

novamente no próximo ano. Por isso, peço aos panifica-

dores que prestigiem os vendedores dessas empresas em 

seus estabelecimentos, pois são eles que nos ajudam a fa-

zer esta festa para todos vocês”, enfatizou Antero Pereira.

Para José Gomes, gerente comercial do Moinho Ocrim/

Mirella, que participa há dez anos da Festa, o evento é 

super importante, por permitir estar próximo dos clien-

tes: Isso, sem falar da alegria de poder compartilhar esse 

momento gostoso com as famílias de nossos clientes 

também.” Já o supervisor do Moinho Pacífico, Lenilton 

Nakajima, disse se orgulhar do nível de integração de sua 

empresa com o setor: “Há muitos anos, o Moinho Pacífico 

já se tornou um dos principais fornecedores no atendi-

mento da panificação. Então, estarmos presentes nesse 

evento, junto com o SAMPAPÃO, que representa os panifi-

cadores, é algo de grande valor.”

Kerla de Paula, gerente de Marketing da Belarina Ali-Homenagem aos patrocinadores.
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mentos também se declarou honrada em participar dos 

eventos das entidades: “Principalmente esta festa, que tem 

sabor de confraternização. Estamos finalizando o ano, ce-

lebrando vitórias e conquistas muito importantes, como os 

100 Anos da Aipan-SP, além de comemorarmos o próprio 

desenvolvimento do setor de panificação”. Já Leonardo Al-

ves, da Kibon, disse acreditar que é fundamental participar 

do evento: “Afinal a panificação é o ramo que mais repre-

senta dentro do segmento de sorvete. Assim, nossa presen-

ça no evento é essencial para estreitar as relações”.

A seu turno, o gerente Regional de Vendas da Seara 

Alimentos, Carlos Alberto Castro Oliveira, destacou al-

guns aspectos muito significativos para sua empresa ter 

participado como patrocinadora da Festa da Primavera: 

“A Seara/JBS Foods é uma empresa jovem, com dois anos, 

e queremos estreitar o relacionamento e participar do 

comercial do Moinho Anaconda. “Temos uma parceria mui-

to forte e de longa data com os panificadores e isso, para 

nós, é um motivo de muito orgulho. Por isso, também é um 

prazer enorme estarmos aqui presentes a esta Festa da Pri-

mavera, que é muito especial para a gente”, concluiu Paulo 

Luciano de Oliveira, gerente de Vendas da Souza Cruz.

shOws iNesqueCíveis

A abertura da tarde musical da 29ª Festa da Primavera 

do SAMPAPÃO ficou por conta da alegria contagiante da 

banda RedFox, vencedora do programa “Astros”, do SBT. 

Com mais de 15 anos de estrada, tocando em rodeios de 

todo o Brasil, eles fizeram uma apresentação interativa, 

que fez a galera tirar o pé do chão ao som de um repertó-

rio variado, que foi de sucessos sertanejos bem brasileiros 

até um agitadíssimo rock’n roll e country, com direito até a 

Foo Fighters e Garth Brooks.

Depois, foi a vez do esperado e animadíssimo show de 

Daniel, no qual o cantor mesclou sucessos antigos, com 

músicas do novo CD, Daniel In Concert em Brotas. Esta foi 

a quarta vez que o cantor participou da Festa da Prima-

vera do SAMPAPÃO. “É sempre um prazer ser convidado 

para encontrar a Família Panificadora Paulista. E vir aqui 

quatro vezes, então, é sinal de que a nossa música faz 

parte da história de muita gente. Adoro pão e adoro can-

tar para as pessoas. Creio que a música é um elo que me 

liga de maneira muito especial aos panificadores. No mo-

mento em que a Aipan-SP completa 100 anos de história, 

eu estou completando 30 anos de carreira – então, um faz 

parte da vida do outro. Estou muito feliz em ter podido 

retornar, principalmente em uma data tão festiva”, finali-

zou, com um grande sorriso.

dia a dia do panificador que é um dos principais canais 

de venda para a gente. Assim, estamos de braços abertos 

para os panificadores associados do SAMPAPÃO!” Partici-

pando pela primeira vez de um evento do SAMPAPÃO, a 

Forno de Minas considera importante aproximar a em-

presa dos panificadores, explicou o representante do Mar-

keting, Felipe Augusto do Nascimento: “Os panificadores 

são um canal muito importante de vendas para nós. O 

estande ficou bem movimentado, foi bem legal.”

“Estamos muito gratos ao SAMPAPÃO por nos propor-

cionar mais esta oportunidade de estarmos ao lado de 

nossos clientes, para estreitar ainda mais nossos laços de 

amizade e relacionamento com os clientes”, fez questão de 

salientar, por sua vez, José Manuel Matos Coelho, gerente 
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SAMPAPÃO dá posse aos novos diretores do Sindipan/Aipan-SP, 
para o quadriênio 2015/2019.

novaS diretoriaS 
       do Sampapão 
  tomam posse na Fiesp

Um grande número de convidados participou, na 

noite de 13 de novembro, da posse das novas Dire-

torias do Sindipan-SP e da Aipan-SP, em cerimônia 

realizada na sede da Fiesp, em São Paulo. O evento 

contou com a presença do presidente da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Skaf, 

da senadora Marta Suplicy, dos deputados Arnaldo 

Faria de Sá e Vicente Cândido e dos vereadores To-

ninho Paiva e Jonas Camisanova, entre outras auto-

ridades e personalidades ligadas à panifi cação.

Antero José Pereira, reeleito para a presi-

dência de ambas as entidades que integram o 

SAMPAPÃO para o quadriênio 2015/2019, abriu o 

encontro agradecendo a classe dos panifi cadores 

pela confi ança mais uma vez depositada nele e 

nos membros de suas Diretorias: “Saibam todos 

que nós receberemos essa missão como homena-

gem ao trabalho que, juntos, vimos desenvolvendo 

há tantos anos. É em nome desse grupo e dos no-

vos diretores que quero dizer muito obrigado a to-

dos que nos ajudaram nessa trajetória”, registrou.

Em seu discurso de posse, o presidente lembrou 

que as duas novas gestões que se iniciam trazem 

consigo novos desafi os e compromissos a serem 

prontamente assumidos, a fi m de dar continuidade 

aos projetos iniciados nas gestões anteriores. Ante-

ro aproveitou para fazer um resumo das principais 

ações e conquistas realizadas pela gestão anterior 

nas esferas federal, estadual e municipal, entre as 

quais a venda de pão a peso, a luta contra a adição 
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da farinha de mandioca à receita do pão francês, a 

desoneração da folha de pagamento e, ainda os tra-

balhos realizados para conseguir a isenção do PIS e 

da Cofins em toda a cadeia do trigo.

“Isso, sem falar da promoção dos eventos regu-

lares e tradicionais do calendário nossas entidades, 

tais como a FIPAN, os Jantares do Panificador e as 

Festas da Primavera e as comemorações do Dia 

Mundial do Pão, bem como a realização de grandes 

avanços no âmbito da infraestrutura do SAMPAPÃO,  

entre eles, dois que sobressaem de maneira extra-

ordinária: a inauguração da Escola Móvel do IDPC 

e a reforma completa no prédio-sede das entida-

des”, listou Antero. “E para esta nova gestão, temos 

como fundamental o desenvolvimento da ativida-

de industrial e o melhoramento contínuo e inin-

terrupto dos modelos empresariais e de gestão, 

uma vez que o setor de panificação é um dos mais 

produtivos e representativos da escala da indús-

tria do nosso País”, complementou.

ChArMe espeCiAl

Tomando a palavra, na sequência, a senadora 

Marta Suplicy elogiou o discurso do presidente 

Antero, que, segundo ela, não deixaram dúvidas 

sobre o motivo de sua reeleição: “Gostaria de pa-

rabenizar todos os diretores que estão assumin-

do seus cargos hoje, e reafirmar nossa disposição 

para lutar ao lado dessa laboriosa classe de em-

preendedores, que só fazem honrar a tradição do 

trabalho em nosso País”, pontuou, sob aplausos 

da numerosa plateia.

Por sua vez, o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, 

também elogiou o ambiente das padarias e a im-

portância da atividade em relação à economia 

brasileira. “É um setor que emprega muito, está 

em todos os cantos da nossa Nação. É um setor 

que movimenta muita coisa, movimenta uma 

grande cadeia produtiva e, sobretudo, tem um 

charme especial. Tenho um carinho muito grande 

e pelos panificadores e desejo todo o sucesso do 

mundo para as novas Diretorias do Sindipan-SP e 

da Aipan-SP – está última, de forma muito emble-

mática, no ano em que completa seu centenário 

de atuação –, e para você, Antero, que é diretor 

eleito da Fiesp e representa o setor de panificação 

aqui em nossa casa. Saibam que continuamos 

sempre à sua total disposição”, enfatizou.

Já o presidente da Associação Brasileira da In-

dústria do Trigo (Abitrigo), embaixador Sergio Silva 

do Amaral, afirmou que ao longo dos últimos anos 

aprendeu a conhecer e admirar o segmento de 

panificação, assim como o trabalho do presidente 

Antero José Pereira. Ele lembrou dos vários traba-

lhos feitos em parceria pelas duas entidades, ga-

rantindo desenvolvimento do produto, uma maior 

internacionalização do setor entre outros projetos. 

“Vamos desenvolver juntos uma campanha de es-

clarecimento e educação sobre o trigo e sobre o 

bem que o trigo faz ao consumidor, além de des-

fazer algumas informações equivocadas”, comen-

tou. (NE: Veja entrevista como embaixador Sergio Ama-

ral sobre a campanha nesta edição da Revista IP&C)

MágiCA que Dá resultADOs

Também presente à mesa da posse, o deputado 

federal Arnaldo Faria de Sá disse que apesar das 

dificuldades, o setor da panificação está se supe-

rando graças ao empenho de cada um dos seus 

empresários que sabem o que tem que ser feito. 

“Vocês fazem mágica, e a mágica acaba dando re-

sultado. Esse é o setor que caminha a passos largos 

conseguindo superar a crise porque vocês são de-
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terminados e objetivos. Digo que pode faltar tudo, 

menos o pão nosso de cada dia”, contextualizou.

Prestigiando a cerimônia, o deputado fede-

ral Vicente Cândido fez questão de ressaltar que 

considera uma obrigação participar dos eventos 

do SAMPAPÃO: “Como também sou panificador, 

tenho o maior orgulho, carinho e respeito por es-

sas Diretorias. Saibam que meu mandato estará 

à disposição sempre em Brasília, e nesse momen-

to de crise esse setor ajuda a garantir emprego 

e o crescimento econômico. O Antero pode con-

tar não só com meu mandato, mas com toda a 

bancada e também com o governo da presidente 

Dilma”, declarou.

hiNO à pADAriA

O mesmo sentimento foi compartilhado pelo vere-

ador Toninho Paiva, que afirmou que todas as pes-

soas que detém um cargo público precisam apoiar 

o segmento de panificação, um segmento de tra-

balhadores com muita disciplina. “É uma alegria 

continuar com essa diretoria do Antero, uma dire-

toria competente, com uma equipe fabulosa que 

trabalha com dedicação para que essa entidade 

centenária possa continuar efetiva”, fez questão 

de registrar.

E quem ainda marcou presença na posse das 

novas Diretorias do SAMPAPÃO foi o cantor por-

tuguês Roberto Leal. “A panificação brasileira e, 

especial, a paulista e paulistana, é algo absoluta-

mente revolucionário, um modelo de sucesso que 

você não encontra em nenhum outro lugar do 

mundo, está sempre atualizada, se reinventando 

e acompanhando os avanços da tecnologia e da 

gastronomia. Por isso, é para mim uma satisfa-

ção muito grande estar aqui nesta homenagem 

ao Antero e aos seus diretores, meus amigos pes-

soais e gente da melhor qualidade, que tudo faz 

para o aperfeiçoamento do setor”, disse o artis-

ta, que acaba de gravar também uma música em 

homenagem às padarias, um hino comemorativo 

aos 100 Anos da Aipan-SP. 

sindipan/aipan-sp 
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María Fernández Del Vallado (Espanha) e Veronika Fresen 

(Espanha), cujo compromisso máximo é promover a inte-

gração dos membros e o desenvolvimento da panificação 

ao redor do planeta.

A alegria pela eleição de Antero Pereira ao cargo de 

vice-presidente da UIBC contagiou também as Diretorias 

do SAMPAPÃO, que fizeram questão de homenageá-lo 

com a entrega de uma placa comemorativa, ressaltando 

a sua destacada contribuição à panificação, que já trans-

cendeu as fronteiras do nosso País, em cerimônia realiza-

da no auditório do prédio-sede das entidades.

Na ocasião, o presidente reafirmou a grande honra que 

sente de estar dentro da Diretoria da entidade-maior da pa-

nificação mundial, representando panificadoras paulista-

nas, considerada modelo em vários países. “Esse é um reco-

nhecimento por todo o trabalho que realizamos para forta-

lecer e melhorar a qualidade de nossas padarias”, pontuou.

A gestão oficial de Antero Pereira como vice-presiden-

te da UIBC se iniciará oficialmente em janeiro de 2016, e 

a nova eleição na UIBC acontecerá daqui a dois anos. “Ao 

longo desse período, tenho certeza de que nossa atuação 

será enriquecida com o conhecimento de novas culturas 

e suas maneiras de preparar os pães. E todo esse inter-

câmbio de conhecimentos será levado ao SAMPAPÃO, em 

forma de melhorias e atualizações de cursos e tendências 

do setor. Sem dúvida, haverá muito trabalho pela frente”, 

finalizou o vice-presidente da UIBC, sob efusivos aplausos 

da plateia do auditório.

uibc

Mais do que uma conquista pessoal, 
a eleição de Antero Pereira à  
Vice-presidência da UIBC é motivo 
de orgulho para toda a panificação 
brasileira.

vitória  
      para o Brasil

nNo dia 11 de setembro, o presidente do SAMPAPÃO, Ante-

ro José Pereira, foi eleito o novo vice-presidente da União 

Internacional de Panificação e Confeitaria (UIBC). A elei-

ção aconteceu durante o Congresso Geral da entidade, em 

Munique, na Alemanha, realizado em paralelo com a fei-

ra iba. “A escolha de meu nome para figurar na direção da 

UIBC me encheu de emoção. E é mais um compromisso e 

um desafio que aceito de peito aberto para lutar em prol 

do desenvolvimento da panificação brasileira e mundial”, 

afirma Antero, que vai acumular esses cargos, ainda, com 

as Vice-presidências da Associação Brasileira da Indústria 

da Panificação e Confeitaria (Abip) e também da Confede-

ração Interamericana da Indústria do Pão (Cipan).

Mais do que uma conquista pessoal, a escolha de 

Antero Pereira para tão importante cargo naquele órgão 

representa um grande mérito para a panificação paulis-

tana, paulista e brasileira, bem como, naturalmente, um 

reconhecimento em nível internacional ao trabalho e ao 

papel desempenhado pelas entidades que integram o 

SAMPAPÃO.

hONrOsA MissãO

No cargo, Antero junta-se ao seleto e recém-eleito time 

de diretores da UIBC, agora capitaneado pelo novo presi-

dente da entidade, Antonio Arias, e por Gerhard Schenk 

(Alemanha), Christian Vabret (França), Boldizsár Ilonka 

(Hungria), Günther Koerffer (Suécia), Stefan Romang (Su-

íça), Ellen Yin (Taiwan), Andreu Llargués (Espanha), José 
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100 anos da aipan-sp 

c

cem anoS  
        muito bem vividos

Chegou o mês de dezembro, e com ele o encerramento 

das comemorações pelos 100 Anos da Aipan-SP. O suces-

so de cada ação empreendida foi espetacular e repercutiu 

não só no âmbito do setor e das fronteiras do Brasil, como 

também no internacional, com o envio de manifestações 

de apreço vindas das mais diversas partes do planeta.

A programação de atividades do centenário foi inicia-

da oficialmente no dia 10 de fevereiro, com a cerimônia 

de lançamento do selo e do carimbo postal comemorati-

vos à passagem da data produzidos pelos Correios, reali-

zada com a presença de 300 convidados no auditório do 

prédio-sede do SAMPAPÃO.

Na sequência, em março de 2015, foi publicada a edi-

ção especial da Revista IP&C “100 Anos da Aipan-SP”, um 

verdadeiro compêndio com 100 páginas ricamente ilus-

tradas, no qual foram relatados os principais momentos 

da história de sucessos e grandes conquistas da Associa-

ção, trazendo uma síntese de fatos marcantes ao longo 

dessa trajetória, que mostraram não só a sintonia do 

desenvolvimento das ações da entidade com a evolução 

do setor de panificação, como também com destacados 

episódios da vida política, social e econômica brasileira 

no período.

sessãO sOleNe NA CâMArA

Dentro do programa de comemorações dos “100 Anos da 

Aipan-SP”, o dia 14 de abril revestiu-se de um significado 

todo especial. Nessa data, o SAMPAPÃO, em parceria com 

a Central de Serviços Central de Serviços do Departamen-

to Sindical (Desin), da Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo, promoveu um coquetel em homenagem ao 

centenário na sede daquela entidade, na Av. Paulista, à 

qual compareceram um grande número de convidados.

Nesse âmbito, outro ponto alto do ano de 2015 se deu 

no dia 8 de maio, data da realização da sessão solene em 

homenagem ao jubileu da Aipan-SP na Câmara Munici-

pal de São Paulo, que ali teve lugar graças ao vereador To-

ninho Paiva, autor do requerimento da solenidade. Além 

dos diretores das entidades, participaram do encontro 

um grande número de autoridades e personalidades li-

gadas ao setor, bem como representantes de empresas-

-parceiras do SAMPAPÃO. 

Passou rápido, mas o ano de comemorações do centenário da Aipan-SP foi 
repleto de bons e inesquecíveis momentos.
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Lançamento do Selo Postal. Edição especial da IP&C. Coquetel na Fiesp.
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BrAvOs pANiFiCADOres

Em julho, o centenário da Aipan-SP foi lembrado em 

diversas ocasiões. No dia 3, durante o Jantar do Pa-

nificador, uma grande festa que levou cerca de 1.500 

pessoas ao Club Juventus, para uma noite inesquecí-

vel de alegria e animação com o show de Chitãozinho 

& Xororó.

E o que veio na sequência também foi muito espe-

cial. Com uma impressionante marca de R$ 1 bilhão de 

negócios iniciados e mais de 60.000 visitantes ao lon-

go dos quatro dias da feira, a FIPAN 2015 também foi 

promovida no clima de comemoração do centenário da 

Aipan. Para celebrar a efeméride, entre os dias 14 e 17 

de julho, foi montada especialmente no evento uma 

exposição com fotos, painéis e peças vindas do Museu 

da Panificação do SAMPAPÃO, que enalteceu a data e 

atraiu a atenção de todos que passaram pela feira.

Ainda no mês de julho, no dia 27, o SAMPAPÃO 

reuniu um grande número de convidados na Livraria 

Cultura da Av. Paulista, para o lançamento do livro 

“Bravos Panificadores”, também integrado à celebração 

dos 100 anos da Aipan-SP. A obra, editada pela Mag-

ma Cultural, conta a história do setor de panificação e 

confeitaria ao longo do período, contextualizada com 

a importância das lutas das entidades paulistas, seus 

trabalhos e conquistas, a atuação de seus presidentes 

e diretores, bem como a influência delas no desenvol-

vimento do segmento.

e que veNhAM Os próxiMOs 100

Após a promoção de uma ação alusiva ao centenário da Aipan-

-SP em agosto, ao longo da etapa nacional da WorldSkills Com-

petition – a maior competição de educação profissional do mun-

do, organizada na capital paulista pelo Senai –, o SAMPAPÃO  

comemorou a passagem do centenário de maneira muito es-

pecial durante a tradicional celebração do Dia Mundial do Pão, 

realizada em frente ao prédio da Fiesp, no centro financeiro de 

São Paulo, no dia 16 de outubro. Já no dia 8 de novembro, foi 

a vez de lembrar a data durante a 29ª Festa da Primavera das 

entidades, que aconteceu no Clube de Campo Ceripan, em Ibi-

úna, com um espetacular show do cantor Daniel.

Concluindo a programação, as comemorações dos 100 

Anos da Aipan-SP foram oficialmente encerradas no dia 8 

de dezembro, com a cerimônia de entrega do Prêmio de Jor-

nalismo do SAMPAPÃO – um fechamento com chave de ouro 

e bastante emblemático, que contou com a presença de um 

grande número de representantes da Imprensa. 

“Olhando para trás, o ano do centenário da Aipan-SP 

passou muito rápido. Mas temos certeza de que a progra-

mação que elaboramos para comemorá-lo foi ampla, com-

pleta e muito bem feita. E, de certa forma, sentimos que ela 

vai continuar em 2016, 2017, 2018 e ao longo dos próximos 

100 anos, que nós, das Diretorias do SAMPAPÃO, bem como 

todos os nossos associados e representantes da panificação 

paulistana, paulista e brasileira, vamos trabalhar duro para 

que também sejam de muito sucesso”, conclui Antero Perei-

ra, presidente das entidades.

100 anos da aipan-sp 

Cerimônia na Câmara Municipal. Jantar do Panificador no Juventus. Instalação na FIPAN 2015.

Lançamento do livro “Bravos Panificadores”. Dia Mundial do Pão. Festa da Primavera com Daniel.
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A Fiorino do projeto “O SAMPAPÃO vai até você!” foi apresentada 
oficialmente aos panificadores na Festa da Primavera 2015.

sonância, ela também informa o problema para o panifi-

cador, a fim de que ele possa toma as providências para 

corrigi-lo imediatamente”, explica o Prof. Humberto Marzi-

notto Filho, gerente executivo da Escola IDPC.

Ainda segundo ele, o projeto visa esclarecer aos asso-

ciados sobre todos os aportes relacionados à Escola IDPC 

e ao SAMPAPÃO, levando informações corretas e diferen-

ciadas que eles necessitam não só para fabricar e comer-

cializar seus produtos no dia a dia – por meio da utiliza-

ção de sistemas de produção eficientes e dentro dos mais 

elevados preceitos de segurança alimentar –, como tam-

bém para incentivar e promover a inovação, em todos os 

níveis, dentro das padarias. E, com isso, ainda, fortalecer e 

difundir o conceito de construção e perpetuação de mar-

ca entre esses estabelecimentos. 

“Trata-se de uma excelente proposta, que, acredito, irá 

receber uma adesão muito alta, senão total dos associa-

dos do SAMPAPÃO. Nossa expectativa é de que o número 

de agendamento de visitas comece a crescer exponen-

cialmente já a partir deste mês de dezembro e no início 

de 2016”, adianta o Prof. Humberto, com muita convicção. 

Para marcar uma visita totalmente gratuita do novo 

serviço “O SAMPAPÃO vai até você!”, basta ligar para 

a Escola IDPC no telefone (11) 3291-3700, e escolher a 

melhor data e horário para receber a equipe da Fiorino. 

Agende já a sua!

escola idpc

Novo serviço “O SAMPAPÃO vai 
até você!” oferece assessorias 

gratuitas para sua padaria. 
Basta agendar!

BaSta chamar,  
que o Sampapão vai até você!

aA partir de agora, os associados do SAMPAPÃO vão poder 

contar com mais um serviço especial, sem precisar sair 

de sua padaria. Trata-se do projeto “O SAMPAPÃO vai até 

você!”, que oferecerá assessorias gratuitas de um técnico 

em panificação e confeitaria e de uma nutricionista às 

panificadoras, bastando, para isso, fazer o agendamento 

prévio da visita. 

A equipe percorrerá toda a base territorial das entida-

des a bordo de uma perua Fiorino adesivada e identifica-

da com a logomarca do SAMPAPÃO. O veículo foi oficial-

mente apresentado aos panificadores durante a 29ª Festa 

da Primavera, no dia 8 de novembro, em Ibiúna. 

A proposta é levar orientação aos panificadores sobre 

os mais diversos temas, tais como técnicas de produção 

e de produtividade, noções de higiene e manipulação de 

alimentos e de atendimento às normas vigentes da Vigi-

lância Sanitária. 

“Em cada visita, o técnico em panificação verifica a 

parte de indústria da padaria, a fim de identificar alguma 

eventual oportunidade de melhoria, e informa o proprietá-

rio, que fica totalmente livre para implementá-la ou não. 

Da mesma forma, a nutricionista faz um levantamento 

completo no estabelecimento, para ver se todas as exigên-

cias legais das Secretarias Estaduais da Saúde, Agricultura 

e Abastecimento, bem como as da Anvisa e do Ministério 

da Saúde estão sendo cumpridas. E caso haja alguma dis-
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abitrigo

Somada a outros temas, uma das preocupações 

mais importantes debatida pelos participantes du-

rante a realização do XXII Congresso Internacional 

do Trigo (NE: Veja o quadro na Pág. 48), foi, sem dúvida 

alguma, a defesa de uma visão equilibrada no deba-

te em curso para definir políticas públicas focadas 

em princípios de uma alimentação saudável. Além 

da Abitrigo, esse posicionamento foi manifestado 

por entidades como a Associação Brasileira da In-

dústria de Alimentos (Abia), a Associação Brasileira 

das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e 

Campanha “Glúten: Contém Informação” levará esclarecimento e 
informações corretas sobre essa importante proteína à população.  
Quem garante é o embaixador Sergio Amaral nesta entrevista exclusiva.

A
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o glúten 
   não É o vilão

Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), o Instituto 

de Tecnologia de Alimentos (Ital) e a Sociedade Bra-

sileira de Alimentação e Nutrição (SBAN).

E um dos pontos mais discutidos no evento foi a 

desinformação em torno de conceitos como alimen-

tos os “malefícios” do consumo de produtos conten-

do glúten – uma proteína presente naturalmente em 

muitos cereais, como o trigo, o centeio, a aveia e a 

cevada –, incompreensivelmente associado a proble-

mas como a obesidade, além de outros mitos sem 

base científica, que os demonizam e os colocam do 
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lado oposto ao que seria uma alimentação saudável.

Para fazer frente à veiculação de notícias infundadas, 

boatos e dietas “milagrosas”, que desestimulam o consu-

mo de derivados de trigo, entre eles o pão, a Associação 

Brasileira da Indústria do Trigo (Abitrigo), em parceria 

com o SAMPAPÃO e com a Associação Brasileira das In-

dústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos 

Industrializados (Abimapi), estão lançando a campanha 

“Glúten: Contém Informação”. O projeto de comunica-

ção será baseado na veiculação de notícias esclarecedo-

ras por meio da rede social, numa plataforma digital que 

também fará o monitoramento 24 horas por dia, sete dias 

por semana, de menções a termos, como “glúten” e “pão”.

Nesta entrevista exclusiva à Revista IP&C, o presidente 

da Abitrigo, embaixador Sergio Silva do Amaral, fala des-

sa iniciativa, que, certamente, criará bases para ambas as 

entidades interagirem e construírem um relacionamento 

favorável junto ao público formador de opinião, gerando 

um ambiente mais equilibrado e potencializando as vo-

zes favoráveis sobre o tema.

revistA ip&C: pOr que, hOJe eM DiA, existe tANtA 

DesiNFOrMAçãO relACiONADA AO glúteN NOs Ali-

MeNtOs?

Embaixador Sergio Silva do Amaral: A questão é que, 

hoje, não só na sociedade brasileira, como na mundial, 

existe uma preocupação muito grande com a saúde, com 

a alimentação saudável, em manter o corpo em boa for-

ma, em fazer exercícios... E isso é muito bom! Mas, ao lado 

de informações verdadeiras e devidamente fundamenta-

das, vem surgindo uma série de outras delas sem nenhu-

ma comprovação médica ou nutricional, principalmente 

associadas ao que chamamos de “dietas da moda”. E as 

pessoas se deixam levar por elas. Dentro desse emara-

nhado de informações contraditórias, a informação “Con-

tém Glúten”, obrigatória em vários rótulos, começou a ser 

interpretada de maneira errada a hábitos de alimentação 

não saudável, o que não tem, absolutamente, nenhum 

fundamento científico.

essA iNFOrMAçãO FOi iNCluíDA ApeNAs pArA Aler-

tAr Os pOrtADOres De DOeNçA CelíACA sOBre O 

CONsuMO Desses prODutOs, NãO é MesMO?

Exatamente. O consumo do glúten deve ser evitado por 

essas pessoas porque podem causar-lhes efeitos que vão 

desde a confusão mental até a depressão. Mas a doença 

celíaca afeta apenas 1% da população. Os outros 99% não 

têm esse problema e, portanto, podem ingeri-lo tranqui-

lamente nas formulações de pães, massas e biscoitos, que 

também contêm carboidratos necessários à manutenção 

da saúde da população.

NãO rArO, glúteN e CArBOiDrAtOs sãO AssOCiA-

DOs, COM CONOtAçãO NegAtivA, A OutrO FeNôMeNO 

que preOCupA A sOCieDADe, que é O DA OBesiDADe.

Esse é outro mito. O que torna as pessoas obesas é uma 

má alimentação, uma alimentação desequilibrada, por-

que o organismo precisa de um pouco de cada coisa, na-

turalmente, sem excessos. O que acontece é que, hoje, 

as pessoas estão se alimentando mais. Mas, “mais”, nem 

sempre quer dizer “melhor”, porque existem tais disfun-

ções que convergem para a obesidade. Além disso, dizer 

que um produto não contém glúten não é igual a dizer 

que ele não contém calorias.

seriA COrretO, eNtãO, Dizer que existe uMA es-

péCie De “lobby” CONtrA O glúteN, OrquestrADO 

pOr AlguéM?

Não, não chegaria a tanto. O que existe, repito, é muita 

desinformação, ou choque de informações contraditórias 

sobre ele, que estão levando à má interpretação do seu 

importante papel na alimentação saudável. O tema dessa 

confusão, aliás, já de há muito tempo vem sendo objeto 

de diversas iniciativas da Abitrigo em prol do esclareci-

mento da população. Só que, até agora, estávamos fazen-

do isso por meio de algumas peças, como a publicação 

de nosso o livro “Trigo é Saúde”, ações de Assessoria de 

Imprensa na mídia, participação em palestras e progra-

mas de TV, inclusão de cardápios e de receitas em nosso 

site etc., muitas dessas ações realizadas, inclusive, com 

o apoio do SAMPAPÃO e da Abip. Mas, agora, resolvemos 

dar um salto qualitativo e mudar um pouco o nosso pata-

mar de comunicação.

De que FOrMA vOCês estãO FAzeNDO issO?

Como acreditamos que a melhor alimentação é aquela 

que apresenta equilíbrio no consumo dos alimentos, ba-

seado, também, em informações corretas, estamos lan-

abitrigo
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Entidades da cadeia da indústria brasileira de alimentos 

apresentaram convergência de posições em relação à po-

lítica de alimentação saudável, durante o XXII Congresso 

Internacional do Trigo, realizado de 18 a 20 de outubro, em 

Atibaia/SP, com promoção da Associação Brasileira da 

Indústria do Trigo (Abitrigo). O evento – que contou com 

a presença de 500 profissionais, entre industriais, empre-

sários, produtores, técnicos, autoridades governamentais, 

traders, médicos, nutricionistas, expositores e jornalistas 

– também foi prestigiado pelo SAMPAPÃO, na figura do 

presidente Antero José Pereira e de diretores das entida-

des, que participaram ativamente dos painéis, palestras, 

mesas redondas e workshops ensejados pelo encontro.

Um dos temas centrais discutidos no congresso foi o da 

produtividade, num momento importante, que se configura 

como uma “esquina da história” para o setor no Brasil. Com 

as chuvas e geadas constantes no Rio Grande do Sul e no 

Paraná, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) 

estima que a produção brasileira de trigo não vai ultrapassar 

as 5,5 milhões de toneladas. Como a demanda interna pelo 

produto passa das 11 milhões de toneladas, não vai restar 

outra saída senão importar ainda mais trigo em 2016. 

O fato, porém, contrasta com outro dado preocupan-

te: a retração do consumo dos derivados do cereal – en-

tre eles o pão, o macarrão e os biscoitos –, que levou os 

moinhos nacionais a reduzirem em cerca de 10% a pro-

dução da farinhas trigo nos dez primeiros meses de 2015, 

desaceleração esta turbinada pela alta do dólar e pelos 

efeitos da crise política e econômica que assola o País. 

Dados recentes apresentados pela indústria mostram 

que, em 2014, o brasileiros consumiu, em média, 54 quilos 

de derivados do cereal, enquanto que, em 2015, essa cifra 

não deve passar dos 42 quilos.

prODutiviDADe: iMpleMeNtAr é preCisO

çando, agora, numa parceria com o SAMPAPÃO e com 

outras entidades da cadeia do trigo, a campanha digital 

“Glúten: Contém Informação”, parafraseando um pouco 

aquela informação obrigatória que se vê no rótulo de al-

guns produtos para orientar os celíacos. 

pOr que vOCês esCOlherAM A MíDiA DigitAl pArA 

reAlizá-lA?

Essencialmente porque é na internet e nas redes sociais 

que se concentra o maior número de debates e de pessoas 

abitrigo

interessadas em buscar esclarecimento sobre o glúten e 

a alimentação saudável. Já demos o primeiro passo por 

meio da elaboração de um “Mapa Social”, realizada pela 

agência de comunicação Grupo TV1, a quem encomenda-

mos o projeto, para saber exatamente onde se encontram 

esses debates na internet. Com esses dados nas mãos, 

daremos início, na primeira semana do mês de dezem-

bro, à fase experimental da campanha, que deverá ter um 

evento oficial de lançamento para formadores de opinião 

ainda nos primeiros meses de 2016. 

Por essa razão, o aumento da produção e um aprimo-

ramento da qualidade do trigo brasileiro foram os pontos 

centrais do XXII Congresso Internacional do Trigo. Duran-

te os trabalhos, o professor José Roberto Mendonça de 

Barros, sócio da MB Associados, fez uma exposição sobre 

o cenário macroeconômico brasileiro, lembrando que o 

agronegócio é o único setor da economia que vem apre-

sentando bons resultados, prometendo manter esse de-

sempenho positivo com a desvalorização do real perante 

o dólar. Em relação ao trigo, o especialista defendeu o 

estimulo à produção em áreas localizadas próximas aos 

centros de consumo. Destacando a retração de 22% da 

triticultura brasileira, o especialista lembrou que os pre-

ços do trigo no mercado interno são impactados pelos 

custos de logística, que poderiam ser reduzidos com o 

aumento da produção do cereal em áreas próximas aos 

centros de consumo.

A mesma posição foi manifestada pelo chefe-geral da 

Embrapa Trigo, Sérgio Dotto. Segundo ele, o Centro-Oes-

te pode ser a nova fronteira agrícola para a produção de 

trigo. Ele cita três fatores que favorecem essa região: um 

grande contingente de produtores dotados de alta tec-

nologia; a possibilidade de cultivo na entressafra da soja 

ou do milho; proximidade de grandes centros consumi-

dores. Enquanto isso, o professor Lucílio Aparecido Alves, 

da Esalq, defendeu a adoção de políticas públicas que 

promovam o aumento da liquidez do trigo. Como exem-

plo, lembrou o efeito do Leilão de Pepro (Prêmio Equa-

lizador Pago ao Produtor), que o governo realizou para 

apoiar a comercialização da relativamente grande safra 

de trigo, em 1973. “A demanda, naquele ano, aumentou 

em 30%, o que prova que esse tipo de incentivo acarreta 

maior interesse por parte da indústria”, ressaltou.
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NA prátiCA, COMO essA AçãO será CONDuziDA?

Nossa proposta é participar ativamente desses grupos de 

discussão na internet e nas redes sociais, manifestando 

a nossa opinião, bem como trazendo informações corre-

tas e cientificamente comprovadas à população, por meio 

das vozes de médicos e nutricionistas, visando ao escla-

recimento das pessoas, para que elas não fiquem “pati-

nando” ao ouvir apenas um lado das argumentações. Em 

síntese, queremos trazer novos elementos às discussões, 

para que cada um se sinta seguro para decidir como quer 

organizar a sua alimentação. E isso é o que é importante: 

quanto mais informação e mais debate houver, mais as 

pessoas vão se esclarecer sobre esses temas.

Nesse seNtiDO, essA NOvA CAMpANhA está AssO-

CiADA A AlguM OutrO esFOrçO iNterNACiONAl? 

elA teM DAtA pArA ACABAr?

Não. Nossa campanha é pioneira no mundo. E ela será con-

tínua, no início muito centrada na questão do glúten. Entre-

tanto, a partir daí, juntamente com o SAMPAPÃO e com as 

outras entidades envolvidas, vamos monitorar o feedback e, à 

medida que forem surgindo outros temas que possam ser do 

interesse dos panificadores ou dos consumidores, poderemos 

acrescentar esses novos temas a essa plataforma digital.

e COMO é pArA A ABitrigO trABAlhAr MAis uMA vez 

lADO A lADO COM O sAMpApãO NuMA AçãO De tãO 

grANDe iMpOrtâNCiA?

Sem dúvida, é um motivo de grande satisfação. O SAMPAPÃO  

é uma entidade que está sempre à frente de seu tempo 

e na vanguarda dos debates que sempre contemplam os 

avanços não só da panificação, como também de toda 

a cadeia do trigo. Ele é nosso parceiro desde a primeira 

hora, esclarecendo e difundindo informações às padarias 

e consumidores, e atuando com a Abitrigo em programas 

e ações de treinamento, como aquele, em andamento, 

que visa ao aperfeiçoamento profissional na produção e à 

melhoria da qualidade do pão francês. Assim, temos um 

grande orgulho de, mais uma vez, estarmos trabalhando 

lado a lado com o SAMPAPÃO.
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gourmet

O verão vem aí! E com ele, a oportunidade de você renovar seu cardápio e oferecer 
novas delícias na sua padaria. Confira as dicas de receitas que a Escola IDPC preparou 
para a estação mais quente do ano e boas vendas!

Quente, quente, quente!

(*)% 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 210kcal = 882kJ 11%
Carboidratos 18,7g 6%
Proteínas 4g 5%
Gorduras Totais 13,6g 25%
Gorduras Saturadas 7g 32%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar Menor ou 
Igual a 0,5g 0%

Sódio 44,9mg 2%

Processo de FabrIcação:
1. Derreter o chocolate branco e a manteiga. Misturar até ficar homogêneo.
2. Bater no liquidificador o ovo, a gema e o açúcar até dobrar de volume.
3. Acrescentar o chocolate branco e o suco de maracujá. Misturar a massa 

com o auxílio de um fuet.
4. Colocar em recipiente para fornear em forno a 190ºC por 

aproximadamente 15 minutos.
5. Retirar do forno e servir imediatamente com uma bola de sorvete de 

creme, decorado com as frutas picadas.  

reNdImeNto: 5 UNIDADES COM 
100G CADA

DelíCiA  
De verãO

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

Chocolate Branco 100 200
Ovos 83 165
Gemas 17 34
Açúcar 7,5 14
Manteiga 36 72
Suco de Maracujá 10 20

Carambola 50 100
Manga 50 100
Kiwi 25 50
Sorvete de Creme q.b q.b

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

decoração

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Processo de FabrIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Adicionar a água aos poucos, batida com hortelã no liquidificador.
4. Misturar por 5 minutos à velocidade lenta.
5. Retirar da masseira, colocar em um recipiente plástico, cobrir com filme plástico e deixar 

desenvolver em temperatura ambiente por 60 a 120 minutos, ou até dobrar de tamanho.

Processo de FabrIcação: reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira.
3. Misturar por 1 minuto.
4. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
5. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2) ou até atingir o ponto de véu.
6. Dividir a massa e modelar pães com 80g cada. 
7. Descansar por aproximadamente 40 minutos, ou até dobrar de volume. 
8. Assar em forno a 180ºC por aproximadamente 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 80g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 259kcal = 1.088kJ 13%
Carboidratos 41,4g 14%
Proteínas 7,5g 10%
Gorduras Totais 6,8g 12%
Gorduras Saturadas 3g 14%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 1,6g 6%
Sódio 302mg 13%

reNdImeNto: 67 UNIDADES COM 
80G CADA

pãO De hOrtelã 
COM geNgiBre

Farinha de Trigo 50 1.500
Hortelã 6 180
Fermento Biológico Seco 
Instantâneo 2 60

Água ±55 ±1.650

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

esPoNja

Farinha de Trigo 50 1.500
Gemas 21 630
Açúcar Refinado 10 300
Leite em Pó 7 210
Manteiga sem Sal 7 210
Gengibre em Pó 2 60
Sal 1,6 48
Melhorador 1 30
Lecitina de Soja 1 30

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

reForço

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

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



52 IP&C 803    Dez/Jan 2016
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Processo de FabrIcação: esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Adicionar a água aos poucos.
4. Misturar por 5 minutos à velocidade lenta.

Processo de FabrIcação: reforço
1. Pesar todos os ingredientes do reforço. 
2. Refogar a cebola e o pimentão.
3. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na masseira. 
4. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
5. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2) ou até atingir o 

ponto de véu.
6. Deixar descansar por 15 minutos, coberta com plástico.

(*)% 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 204kcal = 857kJ 10%
Carboidratos 31,7g 11%
Proteínas 5,4g 7%
Gorduras Totais 6,2g 11%
Gorduras Saturadas 1,2g 5%

Gorduras Trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 1,4g 6%
Sódio 259mg 11%

reNdImeNto: 30 UNIDADES 
COM 74G CADA

pãO De 
piMeNtãO

Farinha de Trigo 30 300
Fermento Natural 10 100
Fermento Biológico Seco 
Instantâneo 1 10

Água 21 210

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

esPoNja

Farinha de Trigo 70 700
Pimentão Verde, Vermelho 
e Amarelo 50 500

Cebola 15 150
Ovos 15 150
Azeite de Oliva 10 100
Leite em Pó 5 50
Salsa 5 50
Lecitina de Soja 3 30
Sal 1,5 15
Melhorador 0,3 3

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

reForço

Pimentão em Tiras   
Ingredientes

decoração

5. Retirar da masseira, colocar em um recipiente plástico, 
cobrir com filme plástico e deixar desenvolver em 
temperatura ambiente por pelo menos 60 minutos ou 
até dobrar de tamanho.

7. Dividir a massa em 30 peças com 74g cada.
8. Bolear e modelar em forma de bisnaga. Deixar crescer e 

pincelar com ovos.
9. Decorar com pimentão em tiras (verde, vermelho e 

amarelo).
10. Fornear de 25 a 30 minutos em temperatura de 180ºC.

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

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

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

Processo de FabrIcação: 
1. Hidratar a gelatina e reservar. 
2. Em uma panela, colocar o leite, o açúcar, as gemas, o chocolate branco e a gelatina já hidratada. 

Misturar bem até derreter o chocolate.Reservar. 
3. Bater o creme de leite fresco até montar e, em seguida, adicionar 350g de frutas vermelhas. 

Misturar bem todos os ingredientes até homogeneizar. 
4. Para a geleia de frutas, em uma panela cozinhar as frutas com o açúcar, a água e o suco de limão. 

Mexer bem até ficar homogêneo. Esperar esfriar e reservar. 
5. Para a montagem da charlotte, forrar a lateral de uma forma com o biscoito champagne e 

colocar a mousse na cavidade. Levar para gelar por 2 horas. 
6. Desenformar e decorar com a geleia, as frutas vermelhas e o açúcar de confeiteiro.

(*)% 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 182kcal = 764kJ 9%
Carboidratos 20,2g 7%
Proteínas 3,2g 4%
Gorduras Totais 10,3 19%
Gorduras Saturadas 6,2g 28%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar Menor ou Igual 
a o,5g 0%

Sódio 47,3mg 2%

reNdImeNto: 1 UNIDADE  
DE 2,5kG 

ChArlOtte 
COM FrutAs 
verMelhAs

prODuçãO DAs reCeitAs DO iDpC – Equipe Técnica da Escola IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; Carlos da Silva, José de Oliveira, Ezequiel Santana e Rui Cruz – 
Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

Creme de Leite Fresco 100 1.000
Chocolate Branco 40 400
Leite Integral 25 250
Biscoito Champagne 22,5 225
Açúcar 12,5 125
Gemas 5 50
Gelatina Neutra 2,5 25

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

Morangos 100 400
Mirtilo 100 200
Framboesa 100 200
Amora 100 200
Açúcar 100 200
Água 25 100
Suco de Limão 7,5 30

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

Frutas Vermelhas

Frutas Vermelhas In Natura   
Açúcar de Confeiteiro   

 Ingredientes  

decoração
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Manoel Alves, 
presidente da 
AIPESP: com 

trabalho e fé, a 
gente sempre 

consegue ir 
avante.

aipesp

Manoel Alves, novo presidente da AIPESP, fala do momento 
atual e dos planos da entidade.

aA Associação da Indústria de Panificação e 

Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP) 

é, sem dúvida alguma, uma das mais impor-

tantes entidades do setor no Brasil, na sua 

missão constante de representar, defender os 

interesses, conduzir as reivindicações, orien-

tar e unir os sindicatos e associações do setor 

de panificação no estado de São Paulo

Nesta entrevista exclusiva à Revista IP&C, 

Manoel Alves Rodrigues Pereira, seu novo pre-

sidente, eleito por aclamação de seus pares 

e empossado no dia 8 de junho de 2015 para 

o triênio de 2015 a 2018, fala um pouco das 

propostas e desafios da entidade, bem como 

de seus planos e os de sua Diretoria para ela 

nesta nova gestão. Confira!

desanimar, 
jamaiS!

ip&C: COMO vOCê reCeBeu O CONvite 

pArA presiDir A Aipesp?

Com muita alegria e satisfação. Eu já era mem-

bro da Diretoria e tesoureiro da entidade, e há 

mais de dez anos vinha acompanhando de per-

to os trabalhos da AIPESP, me dividindo nessa 

função com as outras atribuições que tinha no 

SAMPAPÃO. Já estou na vida sindical há mais 

de 35 anos, e confesso que, num primeiro mo-

mento fiquei meio apreensivo em aceitar essa 

nova incumbência, porque minha vida já é 

bastante corrida. Mas, como meu nome foi es-

colhido por aclamação e havia tantos pedidos 

dos meus amigos e companheiros, fiquei muito 

feliz em aceitar. Ainda mais que, neste ano de 

2015, a AIPESP completou 30 anos de história, 

marcados por muito trabalho e grandes con-

quistas que colaboraram e fortaleceram ainda 

mais a indústria da panificação e confeitaria 

do estado de São Paulo.

quAl O FOCO De AtuAçãO DA Aipesp?

Basicamente, a AIPESP representa, defende 

os interesses, conduz reivindicações, orienta 

e une os sindicatos e associações do setor de 

panificação no estado de São Paulo, buscan-

do promover seu desenvolvimento técnico, 

econômico e social, por intermédio do traba-

lho dessas entidades. Em outras palavras, re-

presentamos politicamente o setor junto aos 

poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Pa-

ralelamente, participamos, também, de vários 

encontros relacionados à política, à economia 

e, naturalmente, à panificação em todo o Brasil 

e no mundo, com o objetivo de levar ao conhe-

cimento dos líderes dos sindicatos e das asso-

ciações do setor de panificação no estado de 

São Paulo um relatório completo de tudo que 

foi discutido e que pode ser do interesse deles. 

E fazemos isso regularmente, em nossas reu-

niões regionais pelo estado de São Paulo.

C
láud

io Lira
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quAis têM siDO Os MAiOres DesAFiOs AO De-

seNvOlviMeNtO DA pANiFiCAçãO, que, eveN-

tuAlMeNte, tAMBéM CONstitueM Os teMAs 

MAis reCOrreNtes DisCutiDOs Nesses eN-

CONtrOs?

Bem, a pauta vai de discussões sobre dissídios e 

disponibilidade (na verdade, falta) de mão de obra 

qualificada, até sobre assuntos como preservação da 

margem de lucros, elevação de impostos e de custos 

operacionais. Na última reunião que realizamos, por 

exemplo, falamos sobre a margem do lucro do cigar-

ro – que continua muito baixa –, da taxa de operação 

dos cartões de débito e crédito – que continua muito 

alta –, bem como da elevação dos custos da energia 

elétrica, que também tem exercido impacto direto 

na perda de rentabilidade das padarias. Assim, en-

quanto num período muito curto de tempo ao longo 

de 2015, nossas contas de eletricidade praticamente 

triplicaram de valor, a lucratividade obtida com a 

venda de sorvetes – cuja conservação exige que as 

geladeiras e balcões fiquem ligados direto nas pa-

darias – continua a mesma. Ou seja, conta mais alta 

com mesma margem, estamos perdendo dinheiro.

quAl é A periODiCiDADe e O rOteirO DessAs 

reuNiões regiONAis?

Bem, elas não tem uma periodicidade fixa e são 

realizadas de acordo com as solicitações dos sin-

dicatos e associações ligadas ao setor de panifica-

ção, ao longo de todo o estado de São Paulo. Um 

dos objetivos dessa nossa nova gestão é organi-

zar oito eventos como esse em 2016. E já temos 

o roteiro pronto, abrangendo as cidades e regiões 

de Santos, Campinas, São José do Rio Preto, Ara-

raquara, Franca, Piracicaba, Ribeirão Preto e São 

José dos Campos. Além disso, também estamos 

programando para o ano que vem a realização de 

um mini congresso da AIPESP, numa região central 

do estado de São Paulo, para favorecer a partici-

pação de um número maior de pessoas, para fa-

lar de temas como economia, marketing e gestão 

para melhoria de negócios, convidando, inclusive, 

empresas-parceiras da panificação para fazer par-

te das discussões. Estamos definindo data, local 

e formato desse encontro, que será amplamente divulgado 

entre os panificadores de São Paulo.

NO ApAgAr DAs luzes De 2015, que, COMO se sABe, NãO 

FOi uM ANO DOs MelhOres pArA A eCONOMiA BrAsileirA 

e, pOr exteNsãO, pArA A pANiFiCAçãO, que MeNsAgeM 

vOCê gOstAriA De DeixAr pArA Os pANiFiCADOres?

Bem, o momento é difícil, sem dúvida. E as perspectivas para 

2016, não são muito claras. Mas, somos criativos. Então, vamos 

continuar fazendo o que sempre fizemos de melhor: trabalhar 

com dedicação e persistência, atender bem nossos clientes e 

acreditar/investir em nosso negócio. Assim, quem puder, man-

tenha os planos de modernização e reforma de sua padaria. 

Vamos ter que esquentar um pouco mais a cabeça no ano que 

vem? Sim. Mas o que a gente não pode é desanimar e esmore-

cer – temos sempre que ir à luta, não esquecendo que a nossa 

vida continua e nós temos fé. E com fé, não vamos ter proble-

ma algum, e vamos conseguir levar avante. Se Deus quiser e 

com saúde!

aipesp
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Tudo à mostra do cliente, em seu devido lugar: a mais recente 
reforma contemplou a reformulação da loja da Chego Lá.

minha cidade, minha padaria

A Padaria Chego Lá, de Guarulhos, mostra que, com 
planejamento, é possível crescer e espantar qualquer crise.

sSe mudar é preciso, mudar com planejamento é mais pre-

ciso ainda. Essa é a lição que, de boa vontade, José Borges 

Pereira, proprietário da Padaria Chego Lá, de Guarulhos, e 

seus sócios Décio Borges Pereira (também seu irmão), Ivan 

Francisco da Silva e José Alfredo Marques, podem ensinar 

a qualquer panificador que lhe perguntar o “caminho das 

pedras” para não errar na reforma de seu estabelecimento.

No comando da casa desde 1993, ano em que foi ad-

quirida dos antigos proprietários (a Chego Lá existe desde 

1976), já em 1994, os atuais sócios realizaram a primeira 

reforma do estabelecimento. A padaria ficou atualizada 

até 2005, quando, novamente, passou por uma reestrutu-

ração parcial. Mas em vista do crescimento e da evolução 

mUdança de foco

dos negócios, entre 2010 e 2012, a panificadora passou por 

outra atualização, desta vez, exclusivamente em sua par-

te industrial: “Optamos por dividir toda a nossa área in-

dustrial em setores, com ambientes diferentes separados 

por paredes de alvenaria combinadas com paredes de vi-

dro – panificação, confeitaria, cozinha, salgadaria, emba-

lagens etc. Ao mesmo tempo, verticalizamos os estoques, 

que ficaram distribuídos nos três andares superiores do 

nosso prédio. Planejamos a obra em todos os detalhes, 

para otimizar o investimento, principalmente centrado 

na aquisição de novos e mais compactos equipamentos, 

e, ao mesmo tempo, não comprometer o funcionamento 

da casa”, lembra José Borges.

Fotos: M
arcus Fred

iani
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Motivação total: 
da esq. para a 
dir., José Alfredo, 
José Borges, sua 
esposa Ivete, a 
sobrinha Sherilyn 
e o pai desta, 
Décio Borges.

E, tão logo essa reforma foi concluída, a próxima 

etapa, que iria contemplar exclusivamente a moder-

nização do espaço da loja, começou imediatamente 

a ser planejada e provisionada. Dessa forma, funcio-

nando com a precisão de um relógio suíço, em mar-

ço de 2015, a nova reforma teve início, para ser con-

cluída exatamente dois meses depois. “Novamente, 

com o intuito de não ‘parar’ a padaria, compramos 

um sobrado anexo a ela, no qual instalamos uma 

padaria paralela, para atendimento de nossos clien-

tes. E deu tudo certo!”, comemora o panificador.

NOvO sisteMA

Com a reinauguração do espaço de vendas da Chego 

Lá, no dia 7 de maio deste ano, José Borges e seus 

sócios também deram o start num novo modelo de 

negócios, focado no food service. E, fugindo de mo-

delos convencionais, eles optaram por uma mudan-

ça do conceito do atendimento, eliminando a figura 

dos atendentes de mesa. “Acreditamos que foi uma 

forma inteligente de conciliarmos três coisas im-

portantes: qualidade de produtos, preço justo 

e mais acessível para o cliente e melhor mar-

gem de lucros para a padaria”, diz José Borges. 

A empreitada exigiu um período de “treinamen-

to” dos fregueses: “Ficamos um tempo focado na loja só para 

orientar e explicar o novo sistema da casa. E eles aprovaram”, 

conta Dona Ivete Novaes Borges Pereira, esposa de José Borges.

Agora, a próxima – e provavelmente última – etapa de re-

forma planejada pela Chego Lá será a instalação de seu amplo 

estacionamento, que vai ocupar a área do sobrado no qual a 

panificadora instalou a padaria paralela durante a última re-

forma, mais o espaço de uma outra casa ao lado, que ela aca-

bou de adquirir. Este último imóvel será entregue pela ex-pro-

prietária em abril, e a previsão é que o estacionamento fique 

pronto antes do final do primeiro semestre de 2016 – mais uma 

prova de que “crise” é palavra fora do dicionário da Chego Lá: 

“Felizmente, só vimos crescimento de nosso negócio em 2015, 

e acreditamos que ele vai continuar no ano que vem. Com pla-

nejamento, trabalho duro e investimento constante, não há 

crise que resista. É só ir em frente”, deixa o recado José Borges.

Guarulhos é um município da Região Metropolitana 

de São Paulo, no qual vive a segunda maior popula-

ção do estado. É a cidade não capital mais populosa 

do Brasil, além de deter o segundo maior PIB de seu 

estado e o 8º maior do Brasil. É dona de uma for-

te indústria e de um diversificado setor comercial, 

principalmente em função do fato de ficar ao lado 

de uma das principais rodovias do País, a Via Dutra,

A CiDADe DA ChegO lá

minha cidade, minha padaria
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O bairro nunca 
teve uma padaria 

tão bonita: 
palavra dos 

clientes.

meu bairro, minha padaria 

Os clientes pediram e a Vila Monumento ganhou sua mais 
“nova tradicional” padaria.

aA Panificadora Vila Monumento é um dos patri-

mônios do bairro que lhe dá nome, localizada há 

mais de 60 anos na região do Ipiranga. E não há 

exagero nenhum em dizer que, ao longo dos últi-

mos 28 anos, esse patrimônio vem sendo lapida-

do e preservado com todo o carinho por Manoel 

Alves Rodrigues Pereira, e seus sócios Domingos 

Marques Lourenço e Pedro Paulo Sobrinho. E a 

satisfação dos inúmeros clientes fiéis à padaria 

durante esse tempo todo é, sem dúvida, uma das 

provas incontestáveis disso.

Por isso, em respeito a esse público – e também 

pelo fato prático e irrecorrível de que os consumi-

dores estão se tornando cada vez exigentes – é 

Um presente  
         para o Bairro

que o trio de panificadores resolveu fazer, recen-

temente, uma super reforma no estabelecimento, 

que acabou por transformá-lo numa referência 

totalmente inédita no bairro, agradando não só 

aos clientes mais antigos, como, efetivamente, fez 

com que a padaria conquistasse muitos novos. 

“Eles vêm todo dia aqui, felizes e satisfeitos, 

para nos parabenizar e dizer que o bairro da Vila 

Monumento nunca teve uma padaria tão linda, 

moderna e diferente como a nossa. E eu digo que 

eles devem agradecer esse ‘presente’ à Dona Elie-

te Ivaldi, minha mulher, que cuidou de cada de-

talhe da decoração da casa, abrindo espaço, entre 

outras coisas, para uma ampla área de loja e de 

food service, graças à agregação da área de um so-

brado que a padaria tinha aqui do lado”, revela, 

sorrindo, Manoel Alves. 

Entre outros aperfeiçoamentos que chamam 

imediatamente a atenção de todo mundo que pas-

sa por lá estão as paredes revestidas com ladrilhos 

hidráulicos na cor bordô, a lateral do restaurante 

com acabamento em madeira de demolição e um 

charmoso forno de pizza, no qual uma enorme va-

riedade de “redondas” é preparada bem ali, à vista 

do freguês, numa espécie de show à parte, todo 

dia, assim que a noitinha cai. Com tudo isso, o nú-

mero de funcionários – cuja atuação Manoel tam-

bém credita como um dos componentes da tra-

jetória de sucesso da Vila Monumento – também 

aumentou bastante: “Temos que agradecer muito 

aos nossos colaboradores, porque eles realmente 

vestem a camisa e transformam nosso atendi-

mento num grande diferencial ao nosso favor”, faz 

questão de registrar.

Fo
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Espaço interno redimensionado e ricamente decorado. 
No detalhe, o lendário bacalhau da casa.

A Vila Monumento, localizada no Ipiranga, é a 

região mais antiga do bairro. Fica próximo ao 

Museu do Ipiranga. Nesse local, em enormes 

casarões, viviam as antigas famílias industriais, 

como os Jafet, além de famílias da classe média 

comercial e operária da cidade. Atualmente, se 

caracteriza por ser um bairro com muitas es-

colas e condomínios, marcado por um intenso 

processo de verticalização.

A “leNDA DA vilA”

Contudo, um dos motivos que mais atraem os clientes da pa-

daria Vila Monumento são as delícias que saem de sua cozi-

nha, entre elas, uma em especial: o bacalhau da casa, servido 

ao forno ou em postas, ambas as apresentações dignas de se-

rem comidas de joelhos, de tão saborosas e bem servidas que 

são. A procura pelos pratos é uma loucura, tanto no restau-

rante quanto no delivery, e Manoel conta que ele e sua fi lha 

Cristina, que é a chef ofi cial do lugar, formada em gastronomia 

pelo Senac de Águas de São Pedro, quase não estão conseguin-

do acompanhar o ritmo das vendas. Sem exagero algum, de 

novo, o bacalhau do Manoel é uma verdadeira “lenda” não só 

no Ipiranga, como de toda São Paulo. Sim, porque vem gente de 

muito longe, até de fora da cidade, para saboreá-lo.

Perguntado sobre o segredo que deixa suas receitas de ba-

calhau tão apetitosas, Manoel dá uma gostosa gargalhada e 

despista: “É uma coisa de família!” Mas, dada a insistência 

do repórter, ele deixa escapar algumas dicas: “Você deve des-

salgar a peça dentro da câmara frigorífi ca com água gelada, 

sempre demolhando o bacalhau em pé, o que ajuda a abrir 

as fi bras, formas as lascas e garantir a maciez da carne. Nada 

de trocar a água várias vezes ao dia – uma vez só basta, que é 

para preservar o gosto do peixe. E mais não digo: quem quiser 

saber mais detalhes, tem que vir aqui experimentar”, convida, 

de braços abertos.

meu bairro, minha padaria

O BAirrO DA vilA MONuMeNtO
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Fiscalização indevida  
       naS padariaS

Nos últimos meses vários representados pelo 

SAMPAPÃO vêm recebendo visitas de fiscais 

ligados ao Instituto Federal de Defesa do Con-

sumidor e Cidadão (IFEDECC). Este apresenta-

-se aparentando ser órgão público de defesa 

do consumidor, ligado ao Ministério da Jus-

tiça, inclusive mencionando um “Presidente 

Nacional” do IFEDECC. Com a finalidade de 

arrecadar verbas o IFEDECC “vende” convites 

para palestras, cursos e afins. Segundo rela-

tos, os associados sentem-se constrangidos, 

pois caso não comprem os convites são avi-

O
no

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

sados que sofrerão fiscalização por parte dos 

agentes do órgãos públicos. Ainda, o referido 

instituto envia “intimações” para as empresas, 

solicitando o comparecimento pessoal do res-

ponsável por elas.

Eis o breve histórico do caso.

i – DO iFeDeCC

O IFEDECC está enquadrado na categoria de 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público – ou OSCIP –, que é um título forne-
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cido pelo Ministério da Justiça do 

Brasil, cuja finalidade é facilitar o 

aparecimento de parcerias e convê-

nios com todos os níveis de governo 

e órgãos públicos (federal, estadual 

e municipal) e permite que doações 

realizadas por empresas possam ser 

descontadas no Imposto de Renda. 

OSCIPs são ONGs (Organizações 

Não-Governamentais) criadas por 

iniciativa privada, que obtêm um 

certificado emitido pelo Poder Públi-

co Federal ao comprovar o cumpri-

mento de certos requisitos, especial-

mente aqueles derivados de normas 

de transparência administrativas. 

Em contrapartida, podem celebrar 

com o Poder Público os chamados 

“Termos de Parceria”, que são uma 

alternativa interessante aos convê-

nios para ter maior agilidade e razo-

abilidade em prestar contas. Então, 

repetindo, uma ONG é, essencial-

mente, uma OSCIP, no sentido repre-

sentativo da sociedade. Mas “OSCIP” 

se trata uma qualificação dada pelo 

Ministério da Justiça no Brasil.

A lei que regula as OSCIPs é a 

nº 9.790, de 23 março de 1999, que 

traz a possibilidade das pessoas ju-

rídicas (grupos de pessoas ou profis-

sionais) de direito privado sem fins 

lucrativos serem assim qualificadas. 

Um grupo recebe a qualificação de 

OSCIP depois que o estatuto da ins-

tituição que se pretende formar te-

nha sido analisado e aprovado pelo 

Ministério da Justiça. Para tanto é 

necessário que o estatuto atenda a 

certos pré-requisitos que estão des-

critos nos artigos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 

nº 9.790/1999.

Pode-se dizer que as OSCIPs são o 

reconhecimento oficial e legal mais 

próximo do que modernamente se entende por ONG, especialmente porque 

são marcadas por uma extrema transparência administrativa. Contudo ser 

uma OSCIP é uma opção institucional, não uma obrigação.

No entanto, como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, 

o IFEDECC poderia atuar nos seguintes casos, de acordo com o Decreto nº 

2.181/97, artigo 8º:

a. encaminhar denúncias aos órgãos públicos de proteção e defesa do consu-

midor;

b. representar o consumidor em juízo; e

c. exercer outras atividades correlatas.

Podemos observar que as OSCIPs não possuem poder de fiscalização, muito 

menos poder para aplicar qualquer tipo de sanção de caráter administrativo.
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No caso específico do IFEDECC, notamos 

que a entidade está sendo utilizada em des-

conformidade com a legislação, ou seja, para 

arrecadar valores indevidamente, sob o pre-

texto de que estes seriam referentes a cursos 

ou palestras promovidas por esse órgão.

Por último, diferencia-se tal entidade do 

PROCON, entre outros aspectos, por ser este 

uma entidade com personalidade de Direito 

Público, ligada ao governo do estado de São 

Paulo, com dotação orçamentária consignada 

anualmente por ele, com poderes de fiscaliza-

ção e autuação.

Ponto importante a ser observado é que 

o suposto “Presidente Nacional” do IFEDECC, 

Sr. Rodrigo Mendes, denominava-se também 

“Presidente Nacional” do Instituto Federal de 

Defesa do Consumidor (IFECON), entidade 

esta que já foi anteriormente investigada pelo 

Ministério Público e ajuizada Ação Civil Públi-

ca pleiteando e conseguindo a dissolução des-

se instituto por diversas irregularidades. 

Diante de todo o exposto, o SAMPAPÃO 

requereu a intervenção do Ministério Público 

do Estado de São Paulo para que tome as pro-

vidências necessárias para investigar o caso, 

aplicando-se as medidas cabíveis para inibir a 

pratica de tais atos.

Assim, o panificador deve ficar atento para 

não ser vítima de golpes aplicados por empre-

sas e pessoas que possuem como único obje-

tivo o enriquecimento ilícito.

Em caso de dúvidas, orientamos todos os 

associados a entrar em contato com o Depar-

tamento Jurídico do SAMPAPÃO, que fornece-

rá todos os esclarecimentos sobre o assunto.

“o panificador deve ficar atento para não ser 
vítima de golpes aplicados por empresas e 

pessoas que possuem como único objetivo 
o enriquecimento ilícito.”

O
no
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máquinas & equipamentos

a

Projeto Brasil Food Service entra em nova e produtiva fase.

aBiepan assina novo
convênio com a apex-Brasil

A Associação Brasileira das Indústrias de Equipamen-

tos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABIE-

PAN) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações 

e Investimentos (Apex-Brasil) assinaram em outubro o 

novo convênio Brasil Food Service para a internacio-

nalização das empresas brasileiras de equipamentos, 

ingredientes e acessórios para panificação, confeitaria, 

sorveteria, cozinhas industriais e gastronomia. 

O Projeto Setorial Brasil Food Service iniciou-se 

em 2003 com exportações não muito expressivas e 

apenas para a América do Sul. Atualmente o setor ex-

porta para mais de 70 países e teve um aumento de 

2010 a 2015 de 47,1% na taxa de crescimento das ex-

portações. Para o convênio do novo projeto, que tem 

a vigência de dois anos, as empresas terão um desafio 

maior. Com a nova presidência da APEX-Brasil, foram 

feitas algumas alterações de diretrizes, sendo que o 

critério para a participação nos projetos se tornou 

mais apurado, além da inclusão de metas mais ambi-

ciosas a serem atingidas.

NOvO pAtAMAr

Atualmente, o Brasil Food Service possui 

quase 40 empresas exportadoras, sendo 

que a maioria são pequenas e médias, que, 

com suas atividades, já geraram o montan-

te de mais de US$ 20 milhões em expor-

tações, em 2015. Esses dados demonstram 

que o setor vive uma fase positiva e de 

maturidade, no qual as marcas brasileiras 

foram elevadas a um novo patamar de re-

conhecimento internacional. 

Em 2016, o calendário será intenso. Se-

rão mais de dez feiras internacionais, entre 

outras atividades que o projeto irá aten-

der. De 23 a 27 de janeiro ocorrerá o Sa-

lão Internacional de Gelateria, Confeitaria 

e Panificação Artesanal (SIGEP), realizado 

anualmente em Rimini, na Itália. As em-

presas participantes do Brasil Food Service 

estarão presentes pela segunda vez nesse 

evento, que chega à sua 37ª edição, con-

siderado o mais importante do setor para 

esses segmentos.

Ainda na Europa, de 5 a 9 de fevereiro, 

em Paris, na França, o setor participará 

da Europain, que ocorre bianualmente e 

é uma das principais feiras do segmento e 

vitrine significativa para as indústrias bra-

sileiras no Velho Continente. Em sua últi-

ma edição, em 2014, a Europain recebeu 

aproximadamente 77 mil visitantes de 138 

países. A expectativa é que sejam gerados 

novos contatos e negócios além de estrei-

tamento de relacionamento com os clien-

tes já existentes.

Assinatura do 
novo convênio 

com a Apex-Brasil 
proporcionará 

novas 
oportunidades 

para as empresas 
brasileiras do 

setor.
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conexão fiesp

Volta do imposto é rejeitada 
por 86% dos entrevistados.

No último dia 3 de novembro, o ministro da Fazen-

da, Joaquim Levy, sugeriu que se fizesse uma en-

quete com os brasileiros para saber o que pensam 

da CPMF e por que seriam contra a recriação desse 

imposto, que o governo defende. A Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que vem 

lutando contra a criação da CPMF e de qualquer 

outro imposto, aceitou o desafio e encomendou 

não apenas uma enquete, mas uma pesquisa.

O ministro tem agora a sua resposta, que con-

firma o que já estava muito claro para nós: o brasi-

leiro não apoia a criação de mais impostos. Segun-

do pesquisa telefônica do Ideia Inteligência com 

20 mil pessoas em 122 cidades brasileiras, 56% dos 

entrevistados sabem o que é CPMF. Desse universo, 

86% declaram não gostar desse imposto.

Apenas 11% das pessoas que sabem o que é a 

CPMF responderam que gostam do imposto. Entre 

os que rejeitam a contribuição, 78% apresentam 

uma justificativa simples: não gostam da CPMF 

“porque é mais um imposto”. Diante de outras 

características do imposto mencionadas por Levy 

na semana passada, 9% responderam não gostar 

da CPMF “porque ela alcança todo mundo”, ou-

tras 5% porque “é fácil de recolher” e 3% “porque 

é transparente”.

Os dados dessa pesquisa, que podem ser vis-

tos na íntegra no link http://bit.ly/1MKCPQc, re-

forçam a certeza da Fiesp de estar no caminho 

certo, na defesa dos interesses do setor produtivo 

e de toda a sociedade, ao se colocar contra o au-

mento de impostos, inclusive da CPMF. A campa-

nha “Não Vou Pagar o Pato” vem recebendo apoios 

em todo o País e já conta com mais de um milhão 

de assinaturas.

Espera-se, portanto, que o Congresso Nacio-

nal, sempre sensível aos clamores da sociedade, 

respeite a vontade dessa maioria e não aprove a 

emenda que pretende recriar a CPMF, derrotada 

em 2007 após ampla campanha da Fiesp.

Mais uma vez, ficou provado que a população 

brasileira não quer pagar o pato!

Perto de 1 
milhão de 
pessoas já 

assinaram o 
manifesto. 

Assine você 
também!

FieSp Faz peSQUiSa  
que levy pediu sobre cpmF

Fiesp
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ANterO pereirA is eleCteD viCe presiDeNt OF uiBC
On September 11th, Antero José Pereira, president of SAMPAPÃO, was 

elected the new vice president of the International Union of Bakery 

and Confectionery (UIBC). The election took place during the General 

Congress of the entity, in Munich, Germany, held in parallel with the 

fair iba. “The choice of my name to figure in the direction of UIBC 

filled me with emotion. And it’s a commitment and a challenge 

that I accept with an open heart to fight for the development of the 

Brazilian and world baking,” says.

ANterO pereirA es elegiDO viCepresiDeNte De uiBC
El 11 de septiembre, Antero José Pereira, presidente de SAMPAPÃO, 

fue elegido el nuevo vicepresidente de la Unión Internacional de 

Panadería y Confitería (UIBC). La elección tuvo lugar durante el 

Congreso de la entidad, en Munich, Alemania, que se celebró en 

paralelo con el iba justo. “La elección de mi nombre para figurar en 

la dirección de UIBC me llenó de emoción. Y es un compromiso y un 

reto que acepto con el corazón abierto para luchar por el desarrollo 

de la panadería de Brasil y del mundo”, dice. 

sAMpApãO sweArs iN his New DireCtOrs
A large number of guests attended on the evening of November 13th 

the inauguration of the new Directors of Sindipan-SP and Aipan-SP, 

at a ceremony held at Fiesp headquarters in São Paulo. Antero José 

Pereira, re-elected to the Presidency of both entities of SAMPAPÃO 

for the quadrennium 2015/2019, opened the meeting by thanking 

the class of bakers for the trust placed in him again and in the 

members of their boards. “For this new administration, we have as 

fundamental goal the development of industrial activity and the 

continuous and uninterrupted improvement of business models and 

management, since the bakery sector is one of the most productive 

and representative of the industry scale of our country” he added.

sAMpApãO JurA eN sus NuevOs CONseJerOs
Un gran número de personas asistieron en la tarde del 13 de noviembre 

la inauguración de los nuevos Directores de SINDIPAN-SP y AIPAN-SP, 

en un acto celebrado en la sede de la Fiesp, en São Paulo. Antero 

José Pereira, reelegido a la Presidencia de ambas las entidades de 

SAMPAPÃO para el cuadrienio 2015/2019 abrió la reunión dando las 

gracias a la clase de los panaderos por la confianza depositada en él 

de nuevo y en los miembros de sus consejos de administración. “Para 

esta nueva administración, tenemos como objetivo fundamental 

el desarrollo de la actividad industrial y la mejora continua e 

ininterrumpida de los modelos de negocio y de gestión, ya que el 

sector de la panadería es uno de los más productivos y representante 

de la escala de la industria de nuestro país”, agregó.

sAMpApãO lAuNChes FipAN 2016
Attended by over 200 representatives of exhibitors and guests, 

SAMPAPÃO promoted, on November 9th, the official launch of Fipan 

2016. The event was held in the auditorium of the headquarters of 

the entities in São Paulo, in partnership with Seven, organizer of the 

fair. The meeting was opened by Antero José Pereira, president of 

SAMPAPÃO, who thanked the presence of all, considered by him a 

great expression of interest by those players in order to overcome 

the crisis: “This is the right time to, together and with creativity, seek 

solutions to enlarge our revenues and make more money”, he said. 

Among the novelties of the fair in 2016 stands out the “Fipan Pizza”, a 

space with 900m2, initially divided into 22 modules, for the exhibition 

of products, diffusion of knowledge and presenting performances for 

suppliers attending the pizzerias market.

sAMpApãO lANzA FipAN 2016

Con la asistencia de más de 200 representantes de los expositores e 

invitados, el SAMPAPÃO promovió, el 9 de noviembre, el lanzamiento 

oficial de Fipan 2016. El evento se realizó en el auditorio de la sede de 

las entidades en São Paulo, en colaboración con Seven, organizador de 

la feria. La reunión fue inaugurada por Antero José Pereira, presidente 

de SAMPAPÃO, quien agradeció la presencia de todos, considerada 

por él una gran manifestación de interés por esos palyers con el fin 

de superar la crisis: “Este es el momento adecuado para, juntos y 

con la creatividad, buscarmos soluciones para ampliar nuestros 

ingresos y hacer más dinero”, dijo. Entre las novedades de la feria en 

2016 se destaca el “Fipan Pizza”, un espacio con 900m2, inicialmente 

dividido en 22 módulos, para la exposición de productos, difusión del 

conocimiento y actuaciones que se presentan para los proveedores 

que asisten al mercado de pizzerías.

wheAt Future uNDer DisCussiON

Abitrigo promoted from October 18th to 20th, at the Hotel Bourbon 

Atibaia, in São Paulo, the XXII International Wheat Congress. 

The event, whose main theme was “Consumption and Quality”, 

brought together close to 500 participants from various countries, 

for evaluation and discussion of the challenges of one of the most 

important chains of Brazilian and world agribusiness in lectures, 

debates and round tables. In parallel, a Business Fair was held, 

presenting and offering new products, machinery, equipment, 

systems and technologies for the sector.

el FuturO De trigO BAJO DisCusióN

Abitrigo ascendido del 18 al 20 de octubre, en el Hotel Bourbon 

Atibaia, en São Paulo, el XXII Congreso Internacional del Trigo. El 

evento, cuyo tema central fue “El consumo y la calidad”, reunió a 

cerca de 500 participantes de diversos países, para la evaluación y 

discusión de los retos de una de las más importantes cadenas de la 

agroindustria brasileña y mundial en conferencias, debates y mesas 

redondas. Paralelamente, se celebró una Feria de Negocios, para 

presentar y ofrecer nuevos productos, maquinaria, equipos, sistemas 

y tecnologías para el sector.



66 IP&C 803    Dez/Jan 2016

BeM-viNDOs NOvOs 
AssOCiADOs DO 
sAMpApãO!

serviços

CAleNDáriO De CursOs BásiCOs DA esCOlA iDpC – 2016
Naked Cake (7h) 26/01 a 27/01 Qui. a Sex. 16:00h às 19:00h

Naked Cake (7h) 26/01 a 27/01 Qui. a Sex. 16:00 às 19:30h

Rotulagem Nutricional (3h) 27/01 Qua. 16:00h às 19:00h

FevereirO

CursO DAtA DiAs hOráriO

Decoração de Bolos com Bicos (15h) 01/02 a 05/02 Seg. a Sex. 8:30h às 11:30h

Decoração de Bolos com Bicos (15h) 01/02 a 05/02 Seg. e Ter. 16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação (8h) 01/02 a 02/02 Seg. e Ter. 8:30h às 12:30h

Responsável Técnico (15h) 01/02 a 05/02 Seg. a Sex. 8:30h às 11:30h

Tábua de Frios (3h) 10/02 Ter. 8:30h às 11:30h

JANeirO

CursO DAtA DiAs hOráriO

Responsável Técnico (15h) 11/01 a 15/01 Seg. a Sex 16:00h às 19:00h

Higiene e Manipulação (8h) 11/01 a 12/01 Seg. e Ter. 16:00h às 19:00h

Pães Rústicos – Internacional (20h) 11/01 a 15/01 Seg. a Sex. 8:30h às 12:30h

Higiene e Manipulação (8h) 18/01 a 19/01 Seg. e Ter.. 16:00h às 19:00h

Básico de Panificação (112h) 18/01 a 04/03 Seg. a Sex. 16:00h às 19:00h

Tábua de Frios (3h) 19/01 Ter. 8:30h às 11:30h

Tábua de Frios (3h) 19/01 Ter. 16:00h às 19:00h

Brigadeiros Gourmet (9h) 20/01 a 22/01 Qua. a Sex 8:30h às 11:30h

Brigadeiros Gourmet (9h) 20/01 a 22/01 Qua. a Sex 16:00h às 19:00h

Conheça, agora, as novas padarias e esta-

belecimentos que passaram a fazer par- 

te do time de sucesso do SAMPAPÃO!  

E quando você se associar, separe uma 

bonita foto da sua casa, que teremos o 

maior prazer de mostrá-la aos nossos 

leitores aqui nesta seção.

PADARIA E CONFEITARIA BELAS ARTES 
VIDA NOVA LTDA.

Av. Vida Nova, 28-A

CHEF ALE PERUZZO  
PÃES E BOLOS LTDA.– ME
Av. Paulista, 648 – Loja 5 – Bela Vista

PANETTERIA DELÍCIAS DO 
PARQUE LTDA. – EPP

Av. José Maria Fernandes, 610 –  
Parque Novo Mundo

EJT COM. VAREJISTA DE ALIMENTOS 
LTDA. (PANE D’ITAIM)

R. Joaquim Floriano, 211 – Itaim Bibi

LATINE PADARIA EXPRESS LTDA.
R. Joaquim Floriano, 768 – Itaim Bibi

PANAMBY CASA DE PÃES E CONVENIÊNCIA 
LTDA. – EPP (COLINA VERDE CASA DE PÃES)
R. Dr. José Gustavo Bush, 445 –  
Paraíso do Morumbi

TROPICAL DE PIRITUBA  
PÃES E DOCES LTDA. – EPP
Av. Paula Ferreira, 1.426 – Pirituba

PADARIA & MERCEARIA QUEBEC LTDA. 
– ME (PÃES FERNANDES)
R. Eugênio Egas, 370 – Jardim Clímax
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