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É temPo de aleGria!
Vem aí o dia das mães e as festas Juninas

Que boa ideia!
as oportunidades da 
tapioca na padaria

Gourmet
receitas da escola idPC para o 
dia das mães e festas Juninas

Saúde na GraVideZ
tudo que as futuras 
mamães precisam saber

diGital
Platafoma do 
Glúten é lançada 
em São Paulo

GeStão
dicas para sua 

panifi cadora 
vencer a crise
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editorial

Antero José Pereira 
é presidente do 
SAMPAPÃO

Mais do que nunca, a competência dos panificadores para administrar seus 
negócios será colocada à prova em 2016.

Transforme crise em oportunidade

também, com muita ação de nossa parte. Por 

exemplo, lá em Paris, o SAMPAPÃO fez um 

excelente trabalho de divulgação da padaria 

brasileira e, sobretudo, da nossa feira FIPAN, 

com o objetivo de trazer novos expositores in-

ternacionais para o Brasil. E as possibilidades, 

além de existirem, são muito boas, porque o 

Brasil, a despeito de tudo que está acontecen-

do por aqui, ainda é visto como país de gran-

des oportunidades aos olhos estrangeiros.

Neste momento, vejo todo mundo preocu-

pado em “vencer” a crise. O tema é recorrente 

nos editoriais e reportagens dos jornais e re-

vistas, na TV, rádio e internet. Porém, vencer 

a crise não é só um problema a ser superado. 

Por trás desse desafio, existe um outro mais 

relevante que é encarar as dificuldades que 

ela nos impõe como uma oportunidade para 

impulsionar nossa criatividade, a fim de esti-

mular iniciativas e gerar possibilidades reais 

de mudança. Vale lembrar que a crise não é 

igual para todos: seus impactos e seu tempo 

de permanência depende, primeiro, de como 

cada panificador se preparou para ela, e, se-

gundo, da eficiência das medidas e ações que 

ele tomar para contorná-la e sair dela.

Mais do que nunca, a competência dos 

panificadores para administrar seus negócios 

será colocada à prova em 2016. Então, inde-

pendentemente do grau de influência negativa 

que a crise está exercendo sobre eles, o impor-

tante é agir. Mantenha a cautela, é claro. Mas 

transforme receio em ousadia e faça o seu me-

lhor, para vencer o imobilismo e sair à busca de 

bons resultados. Acredite em você, pois eu e as 

Diretorias do SAMPAPÃO acreditamos!

Forte abraço e vamos em frente!

oO ano começa para lá de morno, sem grandes 

expectativas ou alentos significativos. Atrela-

da ao cabresto da política, a economia brasi-

leira patina, marcando passo, sem avançar – 

pelo contrário, involuindo. No caso específico 

da panificação, crescer e corresponder às ex-

pectativas dos consumidores tem sido sempre 

o objetivo maior. E ela tem feito isso notada-

mente por meio de fortes alianças junto aos 

fornecedores do setor ao longo de vários anos, 

criando, assim um sólido e fértil caminho 

para o desenvolvimento para toda a cadeia.

Porém, malgrado esse esforço ininterrup-

to e o fato de que o índice nominal de cres-

cimento do setor em 2015, que foi de 2,7%, 

aponta para uma nova queda: quando se 

desconta desse índice a inflação oficial do 

ano passado, situada na casa dos 10,67% – 

a maior desde 2002 –, tem-se que as vendas 

reais da panificação despencaram 7,9% no 

Brasil. E, o que é mais preocupante: os da-

dos revelam que a desaceleração delas é um 

fenômeno que vem acontecendo desde 2010. 

E se não bastasse tudo isso, de lá para cá, 

também, os custos do setor aumentaram de 

forma exorbitante.

Mas engana-se quem acredita que os efei-

tos da crise são “privilégio” exclusivo dos bra-

sileiros. A coisa toda anda estranha no mundo 

também. Acabo de voltar da feira Europain, na 

França, e senti que o ânimo das pessoas por lá 

estava longe de ser o mesmo daquele que a 

gente percebeu em edições anteriores. É um 

compasso de espera irritante a interromper 

uma sinfonia que tinha tudo para ser muito 

bonita, que, contudo, terá que ser suporta-

do, com doses redobradas de cautela, mas, 
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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 PAiNel de NOtíciAs 
Marketing do SAMPAPÃO apresenta 
seu novo Relações Institucionais / Os 
destaques da Reunião Executiva da 
UIBC em Cingapura / SAMPAPÃO e 
Centro Técnico da CIMAPI realizam 
mais uma formatura

08 NOvidAdes 
Os últimos lançamentos em produtos 
e equipamentos para alavancar os 
negócios da sua padaria.

10 eNtRevistA 
O especialista Bruno Piagentini, da 
Coinvalores, fala sobre a atualidade 
do mercado de capitais.

12 GestãO 
Algumas ideias simples para 
você turbinar os seus negócios e 
transformar crise em oportunidades.

16 teNdêNciAs  
Sim, é verdade: pesquisa mostra que 
a crise está afetando seriamente o 
desempenho do foodservice.

18 MídiA diGitAl 
SAMPAPÃO e entidades parceiras 
lançam plataforma para derrubar 
mitos e esclarecer a importância do 
glúten na alimentação.

20 PAdARiA FOOdseRvice 
Você já vende tapioca na sua padaria? 
Não! Então conheça as oportunidades 
que ela traz para o seu negócio!

22 visãO estRAtéGicA 
Mais do que planejar, você precisa 
utilizar a Inteligência Estratégica a 
favor dos negócios de sua padaria.

25 AMBieNtAçãO  
Uso do Feng Shui auxilia as energias 
positivas a fluírem melhor na sua 
padaria.

28 esPeciAl – diA dAs Mães 
As ameaças à gravidez: um bom 
acompanhamento pré-natal é essencial 
para evitar problemas na gestação.

30 dOcuMeNtAçãO 
Parceira do SAMPAPÃO ajuda 
associados na obtenção de Licenças 
de Funcionamento.

32 FiPAN 2016 
De 26 a 29 de julho, feira será principal 
palco de lançamentos do setor e 
deverá surpreender pelo número de 
novos expositores.

36 destAque 

Visitas da Fiorino do projeto “O 
SAMPAPÃO vai até você!” propõem a 
busca pela excelência na padaria.

38 escOlA idPc 

Projetos e ações da Escola IDPC 
suplantam metas e atingem 
resultados para lá de positivos.

41 GOuRMet 

Receitas especialmente criadas pela 
Escola IDPC para você surpreender 
seus clientes no Dia das Mães e nas 
Festas Juninas.

45 NutRiçãO 

As múltiplas utilidades do uso 
seguro dos aditivos alimentares na 
panificação e na confeitaria.

47 Meu BAiRRO, MiNhA PAdARiA 

Em busca do aperfeiçoamento 
constante, a Padaria Teruo, na Zona 
Leste, é um modelo a ser seguido.

49 MiNhA cidAde, MiNhA PAdARiA 

Pães e Doces D’Ville, de Guarulhos: há 
17 anos oferecendo o melhor para o 
dia a dia de seus clientes.

51 JuRídicO cível 

Você paga por ele todo mês na sua 
conta de água da sua padaria. Mas 
você sabe o que o Fator K da Sabesp?

54 RAciONAlizAçãO 

Com a crise hídrica, surge uma 
geração mais consciente e 
preocupada com o uso dos recursos 
naturais em São Paulo.

55 MáquiNAs & equiPAMeNtOs 

Brasil participará da NRA Show, a 
maior feira do setor de foodservice 
nos Estados Unidos.

56 cONexãO FiesP 

Novo aplicativo “Inteligência de 
Mercado”, da Fiesp, mapeia todas as 
regiões e municípios do Brasil.

57 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

58 seRviçOs 

Norma Técnica para pão tipo francês 
/ Novos Associados / Agenda de 
Cursos da Escola IDPC
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ciclO de BOAs ideiAs
Promovido em parceria com o Departamento 

da Micro e Pequena Indústria da Fiesp, o Ciclo 

de Palestras do SAMPAPÃO continua a con-

templar os associados com muita informação 

e conhecimento. Dentro de sua programação 

anual de atividades, foi realizada, no dia 23 de fevereiro, no 

auditório da sede das entidades, uma palestra com foco no 

aumento de vendas no varejo, direcionada ao setor de panifi -

cação e confeitaria, a cargo do Prof. Charles John Szulcsewski 

(na foto, com Antero Pereira e Antonio Saú, do SAMPAPÃO), 

especialista na área de vendas, que apresentou estratégias 

para fazer crescer os negócios, mes-

mo em tempos de crise. Já no dia 29 de março, o tema central 

do encontro foi “Oportunidades e Inovação nas Práticas Ge-

renciais”, em palestra ministrada pelo Prof. Edmilson Augusto 

de Lima (na foto, com plateia), que mostrou que em gestão 

moderna o importante é sempre é buscar algum tipo de alter-

nativa, para traçar um caminho no mercado e persistir.

“cuRtA” MuitO 
estA PáGiNA
Em linha com a proposta de 

aperfeiçoar a comunicação com 

os panifi cadores, o SAMPAPÃO 

inaugurou, em janeiro deste ano, 

uma nova fanpage no Facebook, 

no endereço www.facebook.

com/sampapao, que, entre ou-

tras coisas, está recheada com 

contatos de parceiros e muito 

mais informações sobre os benefícios 

e vantagens de ser associado das entidades. E agora, 

no começo de abril, o Departamento de Marketing do 

SAMPAPÃO encaminhou um e-mail marketing para 

todos os associados com o objetivo de aumentar o 

número de “curtidas” naquela página exclusiva. Abra 

a mensagem, clique no link, e visite e curta a página 

do SAMPAPÃO no Facebook! E se você ainda não re-

cebeu, ligue para o Marketing e cadastre o seu e-mail!

M
ar

cu
s 

Fr
ed

ia
ni

OlhA só queM 
veM PARA uMA 
visitA!
O Departamento de Marketing 

do SAMPAPÃO acaba de ganhar 

um reforço de peso, com a con-

tratação de Antonio Carlos Vale 

Fernandes (foto), como analista 

de Relações Institucionais. No 

cargo desde o início de março, 

Antonio Carlos – que é enge-

nheiro mecânico, com MBA em 

Gestão Empresarial e uma trajetória de 26 anos no setor de 

gerenciamento bancário – é agora responsável pela visitação 

programada às panifi cadoras associadas e não associadas às 

entidades, com múltiplos objetivos. Entre eles, atualizar os da-

dos das padarias, fazer o levantamento de suas necessidades 

e demandas para o encaminhamento de soluções e, claro, ofe-

recer a elas as vantagens e benefícios da utilização do extenso 

portfólio de serviços do SAMPAPÃO.

M
arcus Fred

iani

S
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A fi m de aumentar a efi cácia dos encontros, de agilizar as discussões e, ainda, 

de potencializar os procedimentos dentro de cada órbita específi ca de interes-

se, e o SAMPAPÃO adotou, desde o início do mês de março, uma nova sistemá-

tica para realização de suas tradicionais reuniões semanais. Assim, na primeira 

terça-feira do mês estão sendo promovidas as Reuniões de Diretoria, abertas 

ao público de associados e não associados. Na segunda terça-feira do mês, 

acontecem as Reuniões das Comissões – “Administrativo/Financeiro”, “Marke-

ting & Patrimônio”, “Revista & Escola Móvel” e “Eventos & Ceripan”. Finalmente, 

nas terceiras e quartas terças-feiras do mês, passaram a ser realizadas, respec-

tivamente, as Reuniões Executivas e as do Ciclo de Palestras do SAMPAPÃO.

NOvA sisteMáticA de ReuNiÕes
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o
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de ciNGAPuRA PARA O BRAsil
De 9 a 11 de março, o presidente do SAMPAPÃO, Antero José 

Pereira, marcou presença na Reunião Executiva da União In-

ternacional de Panificação e Confeitaria (UIBC) – entidade 

da qual também é vice-presidente –, realizada em Cingapu-

ra, na Ásia, reunindo diversos representantes de países da-

quele continente, entre os quais o Vietnã, Taiwan e as Filipi-

nas. Foi a primeira reunião conduzida pelo novo presidente 

da UIBC, Antonio Arias (no centro da foto, ao lado de Antero 

Pereira), do México. Na pauta do encontro, a análise da situ-

ação do setor de panificação no mundo, o estabelecimento 

de intercâmbios entre os países-membro da UIBC, o alinha-

mento de novas estratégias de abordagem da entidade e, 

ainda, os preparativos para o Congresso da UIBC, a ser reali-

zado no Brasil, em outubro deste ano, evento que poderá vir 

a sediar, também, a entrega dos prêmios de “Melhor Padei-

ro” e de “Melhor Confeiteiro” aos vencedores de um concur-

so que a UIBC está promovendo em nível mundial.

cheGOu O diA de MAis  
uMA FORMAtuRA!
No dia 30 de março, foi realizada no Centro Técnico de 

Formação Profissional da CIMAPI, em Caieiras/SP, a ce-

rimônia de entrega de certificados do Curso de Confei-

taria, ministrado pelo professor Hallysson Cézar Souza, 

a um grupo de 35 alunos que, ao trocarem o avental de 

estudante pelo chapéu de profissional, estão, agora, 

habilitados a abraçar e desenvolver amplas oportunida-

des de trabalho no ramo, tanto junto a estabelecimen-

tos como padarias e docerias, quanto como empreen-

dedores autônomos. Fruto da parceria da empresa com 

o SAMPAPÃO, por meio da Escola IDPC, o curso teve 

duração de 100 horas, distribuídas ao longo de dois me-

ses, com turmas pela manhã e à tarde. Diversas auto-

ridades, personalidades, representantes 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 Jaílma Barbosa, bem como 

a diretora do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e 

Emprego da Prefeitura daquela cidade, Elizângela Car-

los. Representando o SAMPAPÃO, estiveram presentes 

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, Wagner Vale Ferreira 

e Custódio dos Santos Rodrigues do Vale, respectiva-

mente, 1º vice-presidente, diretor de Marketing e con-

selheiro fiscal do Sindipan-SP, além do professor Hum-

berto Marzinotto Filho, Sandra Maria Bezerra e Monise 

Pinheiro, a seu turno gerente executivo, diretora e coor-

denadora técnica da Escola IDPC.

M
arcus Fred

iani
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ABRe-e-FechA cOM visOR
A Arcólor apresenta as NOVAS EMBALAGENS de suas 

pastas de açúcar. As novidades são o sistema “abre-e-

fecha” e o visor, estrategicamente posicionado entre 

as dobras da fi ta que enfeita a foto na capa. O sistema 

de fechamento possibilita abrir e fechar o invólucro 

aproximadamente cinco vezes e o visor do produto foi 

criado como detalhe para facilitar a identifi cação e 

evitar que a incidência de luz desbote o produto a ponto 

de prejudicá-lo. SAC: 0800 7090788.

Site: www.arcolor.com.br.

FRituRA MAis eFicieNte
A Olitalia anuncia um novo produto que será 

comercializado também no Brasil: o óleo especial 

para frituras FRIDÒR. O produto, que é uma mistura 

inovadora de óleos, é uma alternativa efi ciente para a 

cozinha profi ssional, já que possui alta resistência às 

reações químicas de degradação típicas do processo 

de fritura, garantindo melhor performance, além de 

assegurar um maior número de ciclos, conferindo não 

apenas qualidade superior, mas também um processo 

mais sustentável às cozinhas. Site: www.olitalia.com.br 

A
rc

ól
or

 

sNAcks sAudáveis 
Para oferecer uma opção mais nutritiva aos consumidores interessados 

num estilo de vida mais equilibrado, a Kellogg’s lança uma LINHA DE 
GRANOLAS nos sabores Tradicional sabor Baunilha, Maçã e Chia e Cacau e 

Chia. Novidades da marca, ainda, são suas novas BARRAS DE CEREAIS, nas 

versões Nuts e Recheadas, que chegam para completar o portfólio da marca, 

e oferecem os principais atributos desejados pelos consumidores, como 

nutrição, praticidade e sabor. SAC: 0800 892-3397. Site: www.kelloggs.com.br

K
E

LL
O

G
G

’S
 

PReseNtes dO MAR
Aquela vontade louca de petiscar, em frente à televisão ou numa roda de amigos, tem um 

aliado para evitar calorias extras e ingredientes nocivos ao organismo. É o snack de algas 

marinhas SEA’S GIFT, da Kalena, disponível nos sabores Tradicional e Wasabi. Elaborado 

com as mesmas algas do sushi e temaki, o lanchinho é deliciosamente crocante, saudável, 

nutritivo e sem conservantes. Outra vantagem: têm apenas 30 calorias por pacote. SAC: 

(11) 3061-0322. Site: www.kalenafoods.com.brK
al

en
a 

K
al

en
a 

sORvete de ceNOuRA
Com o objetivo de surpreender os 

apaixonados por sorvete, a Perfetto 

Alimentos criou o VARIATTA BOLO DE 
CENOURA, uma combinação do sabor 

que todo mundo já conhece, com um 

toque de cremosidade e farta calda de 

brigadeiro. Em pote de 1 litro, o produto 

vem na medida certa para ser apreciado 

a dois, sem ocupar muito espaço na 

geladeira. O lançamento chega ao 

mercado com 0% de glúten e livre de 

gordura trans. SAC: (16) 3145-9555. 

Site: www.perfetto.com.br

P
er

fe
tt

o 
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novidades

Pele MAis JOveM
A Enova Foods desenvolveu uma bebida prática e funcional, que age na 

reposição do colágeno do corpo. Disponível em seis sofi sticados sabores (Chá 

Branco com Hibisco e Amora; Chá Branco com Maracujá e Camomila; Chá 

Branco com Lichia; Chá Verde com Romã; Chá Verde com Laranja e Gengibre; e 

Chá Verde com Limão), o novo LANK é versátil, e pode ser tomado tanto quente, 

quanto frio, ampliando o leque de opções para os consumidores.

SAC: 0800 55 2323. Site: www.enovafoods.com.

liMãO NA GARRAFA
Produzido a partir do limão taiti, o 

novo SUMO DE LIMÃO DA CASTELO 

apresenta uma série de vantagens em 

relação à fruta: agilidade no preparo 

de receitas, ocupa menos espaço na 

geladeira, evita o desperdício e tem 

validade de 360 dias fechado ou 30 

dias após aberto, entre outras. Rico 

em vitaminas C, se destaca pela 

versatilidade, podendo ser usado 

numa infi nidade de pratos. Cada 

frasco com 500ml equivale a 1,5 kg da 

fruta espremida. SAC: 0800 771 6111. 

Site: www.casteloalimentos.com.br

C
as

te
lo

 

 “tOMPeROs” deliciOsOs 
A Latinex inova mais uma vez e apresenta ao mercado a linha de “TOMPEROS” 
U.CHEF, assinada pelo chef Erick Jacquin. Para se sentir como um participante 

e ter a experiência de um MasterChef, os consumidores terão à disposição 

oito tipos de temperos, que são: Sal Marinho, Sal Rosa do Himalaia, Pimenta 

do Reino, Tempero Picante, Tempero de Ervas, Lemon Pepper e Tempero para 

Frango e Tempero para Carnes. SAC: (41) 3022-7273. Site: www.latinex.com.br

La
tin

ex
 

V
ita

lin
 

AliMeNtO FuNciONAl
Unindo os benefícios da aveia ao sabor e nutrientes das frutas, a Vitalin lança 

uma linha inédita de AVEIA EM FLOCOS COM FRUTAS DESIDRATADAS. Os 

produtos são 100% livres de glúten e lactose, garantindo um alimento ainda 

mais funcional, saudável e saboroso. Nas versões Aveia em Flocos nas versões 

Tradicional; Chia, Banana e Mel; Amaranto e Frutas Cítricas; e Quinoa e Frutas 

Vermelhas, os produtos vêm acondicionados em embalagens superprática, com 

zíper abre-e-fecha. SAC: 0800 644 5003. Site: www.vitalin.com.br

PROlONGANdO O BRONze
Acaba de ser lançada no Brasil a 

OYSKA SOLAR, a primeira bebida 

inteligente que favorece o bronzeado, 

que ainda hidrata e nutre a pele. Os 

antioxidantes presentes na fórmula 

previnem seu estresse oxidativo, 

enquanto fortalecem a pele para 

enfrentar os efeitos nocivos dos raios 

solares. Com ajuda de betacaroteno, 

sais minerais, aminoácidos e 

vitaminas, o produto, otimiza as 

condições fi siológicas da pele, 

preparando-a para um bronzeado 

mais bonito, homogêneo e duradouro. 

SAC: www.oyska.com
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SSegundo diversos analistas do mercado fi nanceiro e de 

capitais, o cenário é sombrio para a economia brasileira 

em 2016. Para os mais otimistas entre os pessimistas, será 

mais um ano perdido. Já para outra categoria deles, os 

“pessimistas-pessimistas”, a coisa toda pode piorar, com 

um agravamento da crise atual. E se há controvérsias so-

bre o tamanho da queda do PIB, a continuidade da reces-

são em 2016 é consenso entre todos eles. Em busca de in-

formação diferenciada, a Revista IP&C falou com um dos 

mais importantes especialistas do mercado de capitais da 

atualidade, o analista de investimento Bruno Piagentini, 

da Coinvalores. O resultado des sa conversa você lê aqui.

iP&c: que A cOisA ANdA FeiA NO ceNáRiO ecONÔMi-

cO BRAsileiRO, tOdO MuNdO sABe, NOtAdAMeNte, 

eM FuNçãO dA FAltA de cONFiANçA. MAs quANdO 

elA vAi cOMeçAR A MelhORAR?

Bruno Piagentini: Bem, algo que parece provável, é que 

antes de alguma melhora, a situação ainda vai piorar. 

O que se viu na prática, com a redução forçada dos ju-

ros, enfraquecimento do câmbio – com a intensifi cação 

de mecanismos de controle cambial que em última ins-

tância acabam por deteriorar as contas públicas – foi um 

conjunto de medidas contraditórias que resultaram na 

perversa dinâmica de aumento da infl ação e na queda da 

atividade econômica. Em termos de índices de confi ança, 

que são os primeiros números que sinalizam mudanças 

entrevista / BRUNO PIAGENTINI 

de trajetórias, para cima ou para baixo, ainda estamos 

numa situação bastante ruim. Acredito que tais indicado-

res devem apontar para uma nova deterioração nas pró-

ximas mensurações em razão da concretização das pers-

pectivas de aumento do desemprego, redução da massa 

salarial, do consumo e da continuidade das indefi nições 

políticas no curto prazo. 

NA suA OPiNiãO, O GOveRNO AtuAl teM cONdiçÕes 

de RestABeleceR A cONFiANçA? 

A falta de investimentos na economia decorre de uma 

confl uência de fatores, com destaque para falta de con-

fi ança dos agentes econômicos, derivado da instabilidade 

política e degradação do cenário econômico. Nesse con-

texto, reestabelecer a confi ança não é algo trivial. Ain-

da que os juros estejam em elevado patamar, a política 

monetária tem se mostrado pouco efi caz no sentido de 

controle infl acionário, sobretudo porque relevante parte 

do aumento de preços ocorrido em 2015 se deu por “vias 

pouco afetadas” pelo aumento de juros, como o ajuste de 

preços administrados. 

e O que seRiA POssível FAzeR A esse ResPeitO?

Um primeiro passo nesse sentido seria melhorar a comu-

nicação do governo para com os agentes econômicos e 

afastar a ideia de continuidade da chamada nova matriz 

macroeconômica. Efetivamente, o restabelecimento da 

um Ano Sem 
boas surpresas
Até o fi nal do ano, ao que tudo indica, o 
mercado de capitais vai mais é “marcar 
passo”, numa marcha estática, à espera 
de melhores cenários.
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entrevista

confiança, a nosso ver, tem íntima relação com a intenção 

de restabelecimento do tripé macroeconômico de câmbio 

flutuante, responsabilidade fiscal e cumprimento das me-

tas para inflação. 

MAs MesMO se Fizesse issO, O GOveRNO BRAsileiRO 

cORReRiA O séRiO RiscO de FicAR NO vácuO, PORque 

O POvO BRAsileiRO ANdA MuitO ARiscO. hAJA vistA 

A escAlAdA dA iNFlAçãO. e cOM elA NOs dOis díGi-

tOs, ReiNdexAR PARece iNevitável, NãO é MesMO?

Creio que a inflação tende a ficar menos pressionada nes-

te ano, tanto por conta do menor ritmo de atividade eco-

nômica – com aumento de desemprego, redução de mas-

sa salarial e consumo –, quanto pelo elevado patamar de 

juros e ausência de novos choques em preços adminis-

trados, que tendem a apresentar melhor comportamento 

em 2016. Entretanto, o elevado nível de preços verificado 

em 2015 deixa uma “herança” para o ano de 2016. Adi-

cionalmente, a questão da indexação em diversas áreas, 

bem como a inércia inflacionária e a desvalorização cam-

bial tendem pressionar o nível de preços sendo grandes 

as chances de novo rompimento do teto da meta de 6,5% 

de inflação estabelecida pelo BC.

eM que MedidA O vAi-NãO-vAi eM tORNO dO iMPe-

AchMeNt dA PResideNte dilMA é NeGAtivA PARA A 

ecONOMiA BRAsileiRA?

Esse é um problema muito grave. Entre outras coisas, a 

incerteza política trava a realização de novos investimen-

tos. Como investir em um país em que não se sabe ao 

certo quem estará no comando nos próximos meses? Pois 

é, diante de uma dúvida como esta e da economia anêmi-

ca, que temos um cenário pouco propício à realização de 

investimentos. 

BeM, FAlANdO de iNvestiMeNtOs, quAl seRá, NA 

suA OPiNiãO, O ceNáRiO PARA eles dAqui Até O FiNAl 

dO ANO?

Bem, dificilmente teremos alguma surpresa positiva no 

que tange a investimentos. Sem sombra de dúvida, o atu-

al contexto político de indefinições é, senão o principal, 

um dos maiores problemas atuais para a realização de 

investimentos. Além deste, a falta de perspectiva para 

demanda, taxa de juros elevadas, perspectiva de novas 

deteriorações do ambiente macroeconômico bem como o 

rebaixamento de rating soberano no ano passado e riscos 

de novos rebaixamentos podem ser destacados como fa-

tores que tendem a pressionar os investimentos por aqui 

em 2016.

e quAis sãO suAs APOstAs PARA O MeRcAdO de cA-

PitAis?

Este ano, teremos novamente elevado patamar de juros, 

pressionando o valor justo das ações em bolsa. Um ponto 

importante de se destacar tem relação direta com o ele-

vado patamar de juro real e a “competição” com investi-

mentos mais arriscados. A relação risco versus retorno de 

renda fixa se apresenta bastante atrativa. Investimentos 

dessa natureza atualmente apresentam interessante pa-

tamar de rendimento, podendo, inclusive, em determina-

dos títulos, estar protegidos da inflação, com riscos bai-

xíssimos, contra retornos com perspectiva cada vez pior, 

bem como riscos crescentes em renda variável. 

e AquelA históRiA de que é eM teMPO de cRise que 

suRGeM As MelhORes OPORtuNidAdes?

Sim, é em momentos como o atual, em que se deflagram 

crises de diversas ordens por aqui – econômica, política, 

social –, que surgem oportunidades interessantes de in-

vestimento em renda variável. Empresas com bons fun-

damentos, tais como gestão mais profissional, menos ala-

vancadas, com menor correlação com o nível de atividade 

econômica doméstica e que possuam perfil exportador, 

tendem a apresentar desempenho positivo em Bolsa. 

A falta de investimentos na 
economia decorre de uma 

confluência de fatores, com 
destaque para falta de confiança 

dos agentes econômicos, 
derivado da instabilidade política 

e degradação do cenário 
econômico. 
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Algumas ideias simples para você turbinar os seus 
negócios e transformar crise em oportunidades.

Não tem segredo. Ou escapatória. Em tempos de crise, é 

preciso reduzir gastos e manter os preços. Essa é a lógica 

para que as empresas não sejam afetadas pelo momento 

difícil que o país está passando. Porém, só fazer isso não 

basta. É preciso agregar valores à marca e valorizar seus 

produtos e serviços de uma maneira criativa, com toda 

certeza, é a solução para os panificadores.

Inovar sempre e dar um motivo a mais para que o 

cliente vá até a padaria – pela simples razão de que ela 

precisa dele e ele precisa dela – é a melhor forma de co-

meçar a trabalhar o seu negócio, com o objetivo de vender 

mais. Não tem erro: quanto mais você oferece ao consu-

midor, melhor.

Assim, além de oferecer os produtos tradicionais em 

sua casa – como pães, frios e doces –, é muito importante 

que o panificador use a criatividade para diversificar seu 

cardápio de opções aos clientes. Padarias que comercia-

lizam um número pequeno e estático de itens têm um 

risco de negócio mais elevado do que aquelas que estão 

sempre inovando e buscando novas alternativas para sa-

tisfazê-los. Então, uma boa dica é ver o que seus concor-

rentes estão fazendo, e que você não está, e correr atrás. 

No jargão do marketing, isso se chama “benchmark”.

Por exemplo, sabe aquela ciabatta recheada que aque-

la padaria tem e atrai um monte de gente para consumir? 

Produza-a também na sua. E o sanduíche de pernil que 

transformou aquela casa do centro de São Paulo em refe-

rência nacional e dá a ela um lucro danado? Introduza-a 

amanhã mesmo no seu cardápio. Aliás, sanduíches tran-

sados, bem recheados e promovidos com fotos bem boni-

Fotos: S
tockFree

Equipe motivada: ser 
atendido com um sorriso 

nos lábios faz toda a 
diferença para o cliente.

Sem criSe 
          na sua padaria
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Delivery: mais do que 
diferencial, ele está se tornando 
necessidade absoluta nas 
padarias.

gestão

restaurantes não fazem isso com a oferta de pratos re-

quintados? Por que, então, você não poderia utilizar esse 

diferencial em sua padaria?

O POdeR de uM sORRisO

Além das campanhas de incentivo, uma atenção muito 

especial – principalmente em tempos de crise como este 

– deve ser dada à motivação de sua equipe de colabora-

dores. Assim, treine-os e mantenha o time preparado não 

só para produzir produtos de alta qualidade na cozinha, 

como também para atender e ajudar os clientes a com-

prarem. Os funcionários precisam conhecer as campa-

nhas e as metas da empresa antes dos clientes, precisam 

acreditar nas campanhas para, junto com o panificador, 

ultrapassarem as metas. 

Aposte, ainda, no poder de um sorriso. Quando se fala 

em atendimento a clientes, um sorriso nos lábios faz toda 

a diferença. Guy Kawasaki, em seu livro “Encantamento: 

A arte de Modificar Corações, Mentes e Ações”, fala da im-

portância desse gesto simples: “Quanto custa sorrir? Não 

custa nada. Quanto custa não sorrir? Pode custar tudo, se 

isso prejudicar a sua relação com as pessoas. Enquanto 

o nosso sorriso passa uma mensagem clara sobre o nos-

so estado de espírito, quando não sorrimos criamos uma 

abertura para inúmeras interpretações, incluindo o mau 

humor, a indiferença e a raiva – e nenhuma dessas carac-

terísticas o ajudará a encantar as pessoas.”

A verdade é que boas experiências nos incentivam a vol-

tar e tê-las novamente. Uma experiência negativa, não. É 

claro que sorrir parece uma receita simples, óbvia, mas en-

tão por que as pessoas a não fazem? Quantas vezes por dia 

você chega em um lugar, tentar ser educado, e não recebe 

nem um bom dia de volta? Muitas! Isso é algo que pode in-

fluenciar a experiência do seu consumidor ao longo de todo 

o processo em que ele vai se relacionar com sua marca. Por 

isso, mantenha todo mundo sorrindo em sua padaria!

seRviR MAis PARA seRviR seMPRe

Finalmente, mas não menos importante, aperfeiçoar a 

oferta de serviços de sua padaria é, também, algo de im-

portância fundamental para garantir a sobrevivência e o 

aumento dos negócios de sua padaria na crise. As mu-

danças no cenário econômico fizeram crescer muito o in-

teresse pelo marketing digital, com os seus diversos cases 

tas em cardápios, cartazes e back-lights são uma aposta 

certa para vender mais. E o que é melhor: com alto valor 

agregado, alta lucratividade e sem exigir muito em ter-

mos de trabalho de sua equipe de funcionários. 

E, sim, dá para inovar também oferecendo releituras de 

campeões de venda da sua padaria, por meio de atualiza-

ções constantes e introdução de novas tendências. Exem-

plo disso, na linha da saudabilidade, são os pães funcio-

nais, feitos a partir de grãos como chia, amaranto, quinoa 

e linhaça. E, na linha do resgate da artesanalidade, os tops 

são os pães rústicos, de fermentação lenta à base de massa 

madre. Dica: A Escola IDPC colocou recentemente em sua 

grade o Curso de Pães Rústicos Internacionais.

A AlMA dO NeGóciO

Para se dar bem na crise, você tem, também, que se tor-

nar um mestre nas promoções. Em outras palavras, tem 

que aproveitar ao máximo a entrada dos clientes na sua 

padaria e o desejo deles por novidades e por meio da cria-

ção de promoções. Por exemplo, se ele comprar uma torta 

de morango, ganha um cupom para concorrer a uma tor-

ta de chocolate. Ou, a cada compra de um valor mínimo 

de pães, ganha um pão integral. Parecem detalhes bobos, 

mas as promoções estão longe de serem ferramentas ul-

trapassadas – elas funcionam! Experimentá-las é uma 

oportunidade para vender mais ou sair da zona de con-

forto e fazer acontecer.

Outro fator fundamental para vender mais na crise é 

a divulgação. Que tal um cartaz ou um frame na sua rede 

interna de TV dizendo assim: “Imagine chegar em casa 

sem aquela Torta de Dia das Mães?” Então, crie uma “dor” 

para curar com a venda dos seus produtos. E é impor-

tante lembrar que uma torta ou um bolo comemorativo 

são produtos gourmet, elaborados com muito cuidado e 

requinte. Por isso, o valor por quilo deles pode, sim, ser 

superior ao de um produto convencional. Os melhores 
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Bem recheado 
e com alto 

valor agregado: 
ninguém resiste a 

um sanduíche  
de pernil.

de sucesso, com resultados mensuráveis e grande 

redução de custos. Mas geraram também um pro-

blema: como sua padaria pode efetiva e eficiente-

mente usar os canais digitais de modo alinhado 

às suas estratégias de marketing?

Com efeito, ao contrário da TV, a mídia digital 

precisa ser personalizada. Na mídia tradicional, 

um anúncio divulgado numa revista ou jornal de 

bairro pode ser migrado de um para outro veículo 

sem grandes alterações. Mas, no digital, precisam 

se adaptar a cada canal. Por exemplo, o que você 

diz na fanpage de sua padaria no Facebook não 

pode ser replicado ao Instagram ou no Twitter. En-

tão, além de procurar saber bem com quem você 

está falando, fique esperto, também, na forma 

como você se comunica na internet. 

E se um bom leque de serviços é tudo hoje 

numa padaria – haja vista o crescimento do  

foodservice –, vamos colocar ainda outra propos-

ta para você refletir: enquanto alguns empreen-

dimentos optam pelo delivery para se diferenciar 

dos concorrentes, outros não podem viver sem 

ele. E este último é cada vez mais o caso das pa-

nificadoras. Isso porque os clientes que gostam 

de visitá-las diariamente, muitas vezes também 

gostariam de “tê-las em casa” num momento de 

conveniência.

Mas, veja bem: ter um delivery na sua pada-

ria pode ser caro e, eventualmente, complicado 

em termos de logística. Assim, antes de investir 

na instalação do serviço, é fundamental analisar 

ainda os custos que a empresa terá com a imple-

mentação do delivery: gasto inicial, compra e ma-

nutenção de veículos, funcionários etc. 

Então, em primeiro lugar, avalie muito bem o 

“momento” de sua casa para saber se o delivery 

já se tornou imprescindível. Depois, analise as ca-

racterísticas dos produtos, como tamanho, peso, 

quantidades e cuidados especiais (fragilidade, 

controle de temperatura, valor médio) a serem 

entregues, até para definir que tipo de veículo 

deve utilizar – uma minivan ou uma moto, por 

exemplo. A tendência atual é terceirizar as entre-

gas para motoqueiros, que chegam a lugares que 

você não atingiria com veículos próprios. Além 

disso, ter uma frota particular – arcando com 

seus gastos de manutenção – só vale a pena se o 

volume de entregas, realmente, for muito grande.

Para se organizar, leve em consideração as 

rotas de atendimento: se for entregar em muitas 

regiões, vale a pena instalar um software que sis-

tematiza pedidos e trajetos. Já no caso de rotas 

restritas, dá para resolver com um sistema de 

planilhas e ferramentas gratuitas, como o Google 

Maps. Finalmente, sua padaria tem que tornar 

conhecido o fato de que tem serviço de delivery. 

Assim, é fundamental divulgar na própria loja e 

no site da panificadora. Além disso, é possível ti-

rar proveito de anúncios em publicações locais, 

como jornais e catálogos. 

gestão
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Pesquisa mostra que, em 2015, 
apenas dois meses tiveram 
crescimento acima de dois 
dígitos no setor de foodservice, 
sinalizando o momento de 
insegurança da economia.

dDesde 2011, o setor de Alimentação Fora do Lar 

(foodservice) vinha passando por uma forte evo-

lução, com crescimento médio anual acima de 

9%. Porém, a velocidade dela mudou. Nos anos de 

2013 e 2014, o segmento ainda obteve resultados 

de dois dígitos. 

Contudo, segundo o último Índice de Desem-

penho Foodservice (IDF) de fevereiro, produzido 

mensalmente pelo Instituto Foodservice Brasil 

(IFB), com análises da GS&MD – Gouvêa de Souza, 

o indicador apontou em 2015, crescimento nomi-

nal de 6,2% (sobre o mesmo mês do ano anterior) 

de vendas dos operadores de restaurantes, e sina-

liza crescimento de vendas de apenas 7,7% para 

2016, muito longe dos 9% históricos

Os associados do instituto também sentiram 

em 2015 a queda no número de transações, mo-

tivado pelo atual momento econômico do país, 

tendências

A espera de  
TempoS 
melhoreS

o indicador caiu no último ano em relação aos 

anos anteriores. Aliás, no ano passado, somente 

em dois meses (abril, com +10,1%; e julho, com 

+12,4%) houve registro de crescimento acima de 

dois dígitos, quebrando uma trajetória de desen-

volvimento que tinha tudo para ser virtuosa. Os 

outros orbitaram praticamente a média de 5%. 

(veja o gráfico)

Isso, para os analistas do IFB representa um 

sinal claro de que vivemos um momento de inse-

gurança da nossa economia, justificada pelos úl-

timos indicadores macroeconômicos divulgados, 

que são os principais influenciadores para o baixo 

resultado do consumo e do varejo, como o nível 

de desemprego, que ultrapassou os patamares do 

ano de 2010, de 6,7%, chegando a 6,9% em 2015.

“Além disso, a contínua desaceleração da 

massa salarial, o encarecimento e restrição na 
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 Total      Mesmas lojas

Valores e Percentuais Nominais (descontando a inflação. Resultados ponderados pelo faturamento. Fonte: Associados IFB / Analise GS&MD

O ritmo de evolução do 
foodservice, que avançava 

como The Flash, agora 
está bem mais lento. 

Culpa da recessão.

S
tockFree

concessão do crédito e o recorde de baixa na confiança do 

consumidor que atingiu 75,2%, no mês de dezembro de 2015, 

o menor patamar desde o inicio da série em setembro de 2005, 

também contribuíram para isso”, analisa Alexandre Guerra, 

presidente do IFB, acentuando o grau de dificuldade vivencia-

do pelo segmento de alimentação fora do lar nos dias de hoje.
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Decididamente, o glúten não é o vilão da alimentação. E, agora, 
graças à plataforma “Glúten; Contém Informação”, todo mundo 
vai ficar sabendo disso.

plataforma     
     eSclAreciDA

c

mídia digital 

Conforme anunciado na última edição da Revista 

IP&C, o SAMPAPÃO – em parceria com a Abitrigo, a 

Abip e a Abimapi –, lançaram no dia 17 de março, na 

Livraria Cultura do Shopping Iguatemi, em São Paulo, 

uma plataforma digital, com o objetivo de levar infor-

mação e de combater os mal-entendidos que rondam 

o consumo de glúten entre os brasileiros. Parta tanto, 

batizada de “Glúten: Contém Informação” (www.glu-

tenconteminformacao.com.br), ela apresenta dicas, 

entrevistas e reportagens, todas chanceladas por pro-

fissionais de renome em medicina, nutrição e nutro-

logia. A iniciativa é voltada para as mídias sociais, que 

têm uma grande penetração junto ao público.

Fotos: C
láud

io Lira

“Essa campanha é muito importante para des-

mistificar o uso e a presença dessa proteína em al-

guns alimentos, como é o caso do pão. E estamos 

fazendo isso, a partir da resposta à grande pergunta: 

Para quem o glúten faz mal? Apenas para os por-

tadores da doença celíaca, que representam 1% da 

população brasileira. Para as outras pessoas ele não 

faz mal. Ao contrário: tem propriedades nutricionais 

importantes e faz muito bem”, explica Antero José 

Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

Já o presidente da Abitrigo, Sérgio Amaral, afirma 

que a criação da plataforma é um desdobramento 

de uma iniciativa anterior que foi a campanha do 
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mídia digital 

“Trigo é saúde”: “Agora estamos dando um passo 

adiante. A campanha tem um caráter educativo e 

vai servir para esclarecer a grande confusão que as 

pessoas fazem, muitas vezes por informações erra-

das divulgadas na mídia, sobre a verdadeira impor-

tância do glúten na dieta.”

Outro vértice de relevância na ação é levar in-

formações técnicas corretas ao consumidor final, 

principalmente em torno de um tema recorrente: o 

emagrecimento: “As pessoas tem esse referencial er-

rado de que glúten engorda e faz mal para a saúde, 

reforçado pelas mensagens contidas ‘Não contém 

glúten’ grafadas em muitas embalagens de produ-

tos alimentícios. Mas, na verdade, isso não procede, 

porque ele faz mal apenas para os celíacos”, reforça 

Christian Saigh, presidente do Sindustrigo.

O lançamento da plataforma de “Glúten: Con-

tém Informação” em São Paulo foi realizado num 

evento bastante concorrido, que contou, ainda, com 

um debate mediado pela jornalista e apresentadora 

Silvia Poppovic, com a participação da nutricionista 

Cynthia Antonaccio, sócia e diretora da Equilibrium 

Consultoria em Saúde e Nutrição, do renomado mé-

dico endocrinologista Dr. Marcelo Bronstein, e da 

nutricionista Olga Amâncio.
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padaria foodservice 

P
A tapioca é a nova onda da cidade. O que você está esperando 
para tê-la aí na sua padaria?

Prática, versátil, fácil de fazer e absolutamente deliciosa. 

Esses são alguns dos principais, entre inúmeros outros 

atributos da nova mania gastronômica de São Paulo. A 

cada dia ela, a tapioca, conquista novos adeptos entre os 

paulistanos. E, a cada dia, também, mais e mais panifi ca-

dores se dão conta das vantagens de oferecer o produto 

aos clientes de suas padarias.

É o caso de Noé Coutinho Rodrigues proprietário da 

Padaria Mandadayo, na Rua Frei Caneca, e da Padaria 

Nova Cintra, da Bela Cintra, nos Jardins, que há cerca de 

um ano, incluiu a iguaria no cardápio de suas duas casas. 

“Estamos sempre em busca de novidades e de inovação 

em nossas padarias. E, aí, alguns clientes aqui de uma 

academia do lado sugeriram que colocássemos a tapio-

ca no menu. Não acreditávamos muito, mas, para sur-

presa nossa, o negócio foi bom: hoje, vendemos mais de 

800 tapiocas por mês, com excelente lucratividade. Como 

a gente diz lá na Bahia, ‘foi mais fácil do que andar pra 

frente!’”, conta, com um sorriso.

Segundo ele, a grande sacada é que a tapioca, além 

de saborosa e muito apreciada pelos clientes, não tem 

segredo e nem complicação na hora de preparar. Tudo 

que é necessário é ter a goma de tapioca, vendida em 

saquinhos de 1kg, uma frigideira antiaderente redonda 

de tamanho adequado e pronto – qualquer funcionário, 

sem nenhum treinamento complicado, pode prepará-la. 

“Quanto aos recheios, a gente pode colocar tudo aqui-

lo que a gente já tem na copa e usa normalmente nos 

lanches, como fi lé mignon, peito de peru, frango, rúcula, 

carne seca, queijo branco, presunto, ou qualquer coisa 

que o cliente quiser e a imaginação mandar. É só colocar 

na chapa e rechear. E o legal é que podemos fazer tapio-

cas doces também com aquilo que temos na confeitaria. 

Tudo fi ca muito bom”, afi rma Noé.

A nova “QueriDinhA” 
                   dos paulistanos

A tapioca é um bom 
negócio para a padaria: 
Noé (esq.), com parte 
de sua equipe – da esq. 
para a dir., Jorge, gerente, 
Giovana, atendente, e 
Sandro, gerente.
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padaria foodservice 

barata no comparativo entre todas as massas. Para se ter 

uma ideia, com 1kg goma – que custa atualmente algo 

em torno de R$ 6 – é possível fazer dez tapiocas, com 100g 

cada uma. Ao custo unitário de R$ 0,60 da massa agrega-

-se o do recheio, que quase nunca é superior aos R$ 3. As-

sim, como o preço médio de venda do produto finalizado 

no balcão é de R$ 10, dá para se ter uma boa ideia de sua 

rentabilidade, que pode chegar fácil aos 300% de margem. 

“O recado que eu deixo para os outros panificadores é: 

pode apostar na tapioca. Ela é facílima e super prática 

de fazer e tem uma margem excelente. Além disso, seus 

clientes vão ficar muito satisfeitos e ‘viajar’ com você na 

criatividade na hora de pedir e prepará-la”, finaliza Noé.

cAMPeã eM tOdOs Os seNtidOs

Mas, é claro, existem as campeãs de venda, que, no caso das 

padarias de Noé são as salgadas de peito de peru com queijo 

branco e a tapioca de rúcula com carne seca, e as doces de 

leite condensado com coco, a de morango e a de doce de leite. 

Noé ainda explica que o horário de pico das vendas da tapio-

ca é o dia inteiro: tem gente que come no café da manhã e 

da tarde, e até no almoço e no jantar, porque são pratos mais 

leves e até como opção mais econômica em tempos de crise: 

“Por esses dois motivos, a tapioca com recheio de beirute é 

top de vendas no almoço e no jantar”, destaca o panificador.

Além disso, a tapioca também é campeã na equação 

custo x benefício para o dono da padaria. Ela é a mais 

• Aquecer bem a frigideira.
• Despejar a goma de mandioca.
• Aplainar a superfície da 

tapioca, deixando-a com 
aproximadamente 5mm.

• Trocar de lado.
• Acrescentar o recheio.
• Dobrar a tapioca.
• Cortar e servir. 

A especiaria originária do Norte e Nordeste 

do país caiu nas graças dos adeptos do fitness e 

virou mania entre os paulistanos. Feita a partir da 

mandioca, a tapioca não tem glúten e suas calo-

MAis Fácil, iMPOssível

rias podem ser bem utilizadas 

no cardápio – e o cliente pode 

escolher qual recheio quer usar 

para deixá-la mais ou menos  

light. Independentemente dis-

so, é super prática e fácil de 

preparar na padaria. Confira!
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visão estratégica 

a

A Inteligência Estratégica possibilita ações e execuções mais seguras, por 
serem planejadas e medidas com visão do futuro, bem como baseadas nos 
cenários atuais e históricos. Ou seja, tudo que a gente precisa para sair da crise.

A Inteligência Estratégica (IE) é uma ferramenta 

que envolve a geração de informações úteis na ges-

tão dos processos, que partem do planejamento es-

tratégico à tomada de decisão. Ela possibilita ações 

e execuções mais seguras, por serem planejadas e 

medidas com visão do futuro, bem como baseadas 

nos cenários atuais e históricos. Sem a menor dúvi-

da, principalmente em momentos de crise como o 

atual na vida brasileira, a sobrevivência e a evolu-

ção de uma empresa dependem muito da capacida-

de desta de antecipar mudanças e de considerá-las 

na defi nição de seus eixos de atuação. 

Mas, ao contrário do que muita gente pensa, 

não apenas as grandes organizações podem fazer 

uso da IE em seus modelos de gestão: “Todas elas, 

até mesmo uma pequena padaria, podem lançar 

mão dessa ferramenta como atividade de apoio 

e até de diferencial para o seu melhor posicio-

namento no mercado”, afi rma Ana Vecchi, sócia-

-diretora da Vecchi Ancona – Inteligência Estraté-

gica, consultoria de gestão de negócios com mais 

de 20 anos de atividades no Brasil.

APReNdeNdO cOM A históRiA

O desenvolvimento e o conceito de Inteligência Es-

tratégica são muito antigos, usados por governos 

Antecipar (em 
muito) os lances 

do jogo, é um dos 
principais atributos 

da Inteligência 
Estratégica.”

usando a 
      inTeliGÊnciA

P
ixab

ay
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visão estratégica 

gência Estratégica nos negócios de uma empresa 

parte do planejamento em cima dos históricos dos 

outros anos, análise de dados internos e externos, 

formais e informais, quanti e qualitativos, proces-

so individual e coletivo, antecipando problemas e 

expectativas, verificando recursos e identificando 

oportunidades. “Mas, ao fazer isso, é muito impor-

tante não se deixar bloquear pela situação, não ser 

alarmista tampouco pessimista. E lidar com a re-

alidade e com as fontes de informação, para saber 

interpretar toda e qualquer informação. E gestão, 

essa é a palavra de ordem”, ensina Ana.

uM lONGO cAMiNhO

Para Ana Vecchi, muitos são os sinais de que o va-

rejo de padarias se mostra ainda muito vulnerável 

à cultura dos gestores. “Ainda vemos os membro 

da família atrás do balcão e almoçando no mesmo 

horário que os clientes, ocupando mesas, quando 

e pelo setor privado desde a Segunda Guerra. Sua 

aplicação parte, basicamente, do planejamento e 

do foco de interesse por abrangência, destrinchan-

do o seguinte quebra-cabeça: definição de áreas 

de atuação e métodos a serem utilizados; recursos 

materiais e humanos; e prioridades entre os assun-

tos de interesse e responsabilidades/responsáveis.

Só que nesse trabalho, não há porque rein-

ventar a roda. “O cenário atual é atípico, mas 

não começou ontem, nem neste ano. Portanto, os 

gestores que acompanharam os cenários social, 

ambiental, econômico e político nos últimos anos 

poderiam não ter previsto o tamanho da crise na 

qual nos encontramos, mas poderiam intuir que 

os anos seriam mais difíceis, que a crise global 

nos afetaria e que o ambiente intra-organizacio-

nal deveria se preparar para o mercado e seus 

clientes”, pondera Ana Vecchi.

Portanto, segundo ela, a aplicação da Inteli-
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As variáveis par avaliação 
da ie são muitas, mas 
não tão difíceis para quem 
conhece a empresa.

visão estratégica 

deveriam estar observando o atendimento e o flu-

xo de trabalho de sua equipe”, exemplifica. 

Outras panificadoras, segundo ela, são ver-

dadeiros restaurantes e lanchonetes, que até 

vendem pãezinhos, mas percebe-se que muito 

se perdeu do conceito de padaria para o café da 

manhã, dos variados tipos de pães e do lanche da 

tarde. Muitas, ainda, aumentaram seus horários 

de pico e serviços, porém em pouquíssimas delas 

se percebe o uso da Inteligência Estratégica para 

redefinir o mix de produtos e serviços, por exem-

plo, bem como outros fatores, como qualidade no 

atendimento, gestão por processos. 

“O mercado altamente comprador das padarias 

facilita muito o aumento de seus respectivos fatu-

ramentos, é verdade. Mas, por outro lado, explica a 

pouca visão de negócio propriamente dita. O reco-

nhecimento e a identificação correta dos sinais de 

mercado são significativos para o desenvolvimen-

to da estratégia competitiva. E identificar sinais a 

partir do comportamento é um suplemento essen-

cial para a análise da concorrência. Porém, não 

consigo defender que o varejo de padarias tenha 

real consciência do que isso significa de forma es-

truturada e profissional. O que temos no mercado, 

ainda, são algumas exceções”, pontua Ana Vecchi.

PeRGuNtAs e ResPOstAs

Entre as formas de definição da gestão de infor-

mação, tem-se a abordagem do planejamento 

estratégico (missão, objetivos, fatores críticos 

etc., ou o uso de informação para responder a 

perguntas do tipo: “Onde estamos?”, “Para onde 

vamos?” Como iremos?). A Inteligência Estratégi-

ca vem se agregar a esses modelos, no intuito de 

antecipação de problemas e de identificação de 

oportunidades, a partir de uma especial atenção 

às informações advindas dos ambientes internos 

(capacidades, limites), externo (ameaças, opor-

tunidades) e social (o ambiente maior no qual se 

insere a organização).

A Inteligência Estratégica parte da premissa 

que, ao conhecer o ambiente no qual a empresa 

está inserida, tem-se um incremento importante 

em relação à estratégia da organização, pois isso 

propicia uma adequação e preparação, a tempo, 

para enfrentar o ambiente turbulento e incerto a 

que ela está submetida. 

Quando uma empresa implanta um processo 

de Inteligência Estratégica, ela deseja estar apta a 

identificar e selecionar informações relativas às 

mudanças de seu ambiente de negócios, buscan-

do identificar oportunidades e ameaças, de forma 

a inovar em valor e adaptar-se ao seu ambiente.

Naturalmente, diversos são os desafios ligados 

à implantação de um tal projeto na organização. 

Entre eles alguns dos mais significativos são sen-

sibilizar a direção para reconhecimento da im-

portância de um projeto de Inteligência; definir 

uma equipe projeto engajada e de competências 

diversas; formar pessoas para coleta, seleção e 

análise das informações; delimitar o ambiente 

prioritário para ação; identificar o tipo de infor-

mação pertinente para a empresa, a forma ade-

quada de selecioná-las e interpretá-las; e definir 

tecnologias de suporte ao processo. Mas com uma 

forte definição de objetivos e a indispensável con-

tratação dos serviços de um especialista em IE, 

esses problemas serão apenas degraus a serem 

superados rumo ao estabelecimento de uma me-

lhor e mais amadurecida visão de negócios, com 

subsequente fortalecimento do modelo de gestão 

da empresa. Vale a pena!

S
tockFree
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ambientação

t
Uso do Feng Shui auxilia as energias positivas a fluírem melhor na sua 
padaria, atraindo prosperidade e mais satisfação dos clientes.

hArmoniA nos negócios

baixa da casa ou do comércio, ajuda a identificar 

as principais áreas da nossa vida: trabalho, espiri-

tualidade, família, prosperidade, sucesso, relacio-

namentos, criatividade, amigos e saúde”, explica o 

arquiteto Sérgio Carillo, professor e consultor de 

Feng Shui, com vários cases de sucesso de aplicação 

da técnica em padarias. “Formado em Arquitetura 

e Urbanismo pela Faculdade Mackenzie, busquei 

no Feng Shui uma forma de adequar corretamente 

os ambientes nos meus projetos de forma a trazer 

harmonia para os meus clientes, e nisto conheci 

o Feng Shui e me especialize com mestres inter-

nacionais, me concentrando atualmente como 

consultor e professor nesta maravilhosa técnica”, 

complementa.

Técnica milenar chinesa de harmonização de am-

bientes, popularmente conhecida como “acupun-

tura da casa”, o Feng Shui tem como principio a 

disposição correta dos elementos da Natureza nos 

ambientes, para formar um ciclo construtivo ca-

paz de gerar harmonia, saúde e prosperidade para 

todos que convivem no local.

Embora não seja uma religião, ele possui sim 

várias escolas, entre as quais se destacam a Escola 

da Bússola, a Escola da Forma e a Escola do Cha-

péu Negro. “Esta última é a escola que eu utilizo, 

e que tem como instrumento fundamental o ‘BA-

-GUÁ’, mapa chinês que, aplicado sobre a planta 
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Voltada para a melhoraria da qualidade de vida das 

pessoas em sua relação com o ambiente em que vivem 

e trabalham, a técnica é baseada no equilíbrio dos fl u-

xos energéticos entre os dois tipos de energias existentes: 

a positiva, conhecida com “CHI”; e a negativa, conheci-

da como “SHA”. Assim, para curar e equilibrar a energia 

negativa existente no local, o especialista em Feng Shui 

utiliza alguns recursos poderosos como cristais, plantas, 

cores e acessórios nos ambientes para gerar um bom fl u-

xo da energia positiva e consequentemente, mais saúde, 

amor e prosperidade. Entre as principais disfunções que 

precisam ser trabalhadas estão as desarmonias familia-

res e proprietários de estabelecimentos comerciais, pro-

blemas de saúde e, ainda, perdas fi nanceiras e pessoais.

sucessO duPlicAdO

O Feng Shui pode ser aplicado tanto em residências como 

comércios, e quando aplicado corretamente nos comér-

ambientação

cios geram mais concentração dos funcionários, mais 

harmonia e melhoria nas vendas. “As padarias, por serem 

locais de rotatividade muito grande de pessoas, com cer-

teza também são cercadas de infl uências energéticas. Ou 

seja, pessoas com bons e maus pensamentos, e com cer-

teza o Feng Shui aplicado neste ambiente melhora muito 

a neutralização da energia negativa e também melhoram 

as vendas, estimula a harmonia e proteção do local”, ana-

lisa Sérgio, alinhando como “pontos sagrados” desse tipo 

de estabelecimento comercial a disposição do caixa, a or-

ganização da cozinha, o estoque e as formas de balcões.

Segundo explica, o caixa deve fi car posicionado de for-

ma que sentado tenha visão de quem entra na padaria ou 

próximo a porta de entrada, a cozinha deve estar sempre 

organizada e se possível colar um espelho atrás do fogão, 

pois ele refl ete quem entra e duplica o sucesso do local. 

“Ralos posicionados próximos ao fogão roubam a pros-

peridade do local. Fios de cobre posicionados sobre esses 
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seRviçO:
Sérgio Carillo – Arquiteto, professor e 

Consultor de Feng Shui
Fones: (11) 4206-2325 | (11) 99706-8531

Site: www.sergiocarillo.com.br

ralos neutralizam a energia. Formas arre-

dondadas para móveis e balcões são per-

feitos pois as formas arredondas fazem 

a energia positiva circular no ambiente”, 

aponta o especialista.

 

AteNçãO PARA As cORes

Para contrabalancear a energia negativa 

do “SHA”, as orientações mais indicadas 

do Feng Shui tem a ver com a ilumina-

ção e a disposição dos móveis, bem como 

com a utilização de elementos corretores 

do fl uxo energético, tais como cristais, 

mandalas e adesivos radiestésicos, para 

neutralizar a energia de vizinhos e ele-

trônicos existentes no local. Dada essa 

fl exibilidade, o Feng Shui pode ser apli-

cado em ambientes já construídos ou em 

reforma. “Sair derrubando paredes é uma 

forma radical de ajustar a técnica ao lo-

cal. Mas o Feng Shui da Escola do Chapéu 

Negro não trata essa ação como necessá-

ria, pois ele nos dá opções de cura para 

os ambientes e também como ativá-los 

de forma a conseguir atingir o objetivo do 

proprietário do estabelecimento”, diz Sér-

gio Carillo.

As cores, por sua vez, têm no Feng 

Shui papel fundamental, uma vez que 

elas são capazes de expressar os senti-

ambientação

mentos. “O azul para comércios tem ação 

tranquilizante e ‘acalma’ os negócios. 

O verde traz equilíbrio. Os tons quentes 

(amarelo, laranja e vermelho) estimulam 

o sucesso e a prosperidade. Os tons ro-

sados melhoram a harmonia. Já os tons 

de branco (presença de todas as cores) 

melhora a criatividade e fazem a boa 

energia circular no ambiente e o preto ou 

tons escuros, fecham a energia e usado 

em excesso bloqueiam a entrada da boa 

energia”, relaciona o arquiteto.

Agora, uma dica importante para 

quem fi cou interessado em aplicar as téc-

nicas milenares do Feng Shui em sua pa-

nifi cadora: a escolha do profi ssional cor-

reto para orientar você quanto a isso faz 

toda a diferença. “Para um bom trabalho 

de Feng Shui e um resultado satisfatório 

entre o cliente e o consultor é fundamen-

tal que haja um sintonia entre ambos e 

que o cliente esteja totalmente aberto 

para receber as informações passadas e 

colocá-las em prática com a intenção po-

sitiva”, alerta Sérgio. Acerca disso ele, ain-

da, deixa uma última dica: “Assim como 

tudo na vida, para um bom resultado no 

Feng Shui, utilize sempre a intenção posi-

tiva do amor. Boa sorte e sucesso a todos 

os panifi cadores!”

o Feng Shui 
pode ser 

aplicado tanto em 
residências como 

comércios, e 
quando aplicado 

corretamente 
nos comércios 

geram mais 
concentração 

dos funcionários, 
mais harmonia 
e melhoria nas 

vendas. 
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especial / DIA DAS MÃES 

Um bom acompanhamento pré-natal é essencial para evitar 
problemas na gestação.

GrAviDez em riSco

“S“Ser mãe é padecer no paraíso”, já dizia o inspirado poe-

ta. Mas, nos últimos tempos, esse doce padecimento vem 

sendo agravado por uma série de preocupações na cabe-

ça principalmente das futuras mamães, ocasionadas por 

um sujeitinho mal encarado, com, em média, meio cen-

tímetro: o mosquito Aedes aegypti, causador de doenças 

como dengue, chikungunya e zika. Esta última, aliás, tem 

ganhado grande repercussão pelo fato de muitos casos 

de microcefalia estarem associados a ela. Pesquisas ain-

da estão sendo realizadas, nada está provado, mas assim 

como outras infecções podem ocasionar malformações 

no feto (inclusive a microcefalia), não se pode descartar a 

possibilidade de que o Zika vírus também possa.

Assim como bactérias, protozoários, autoanticorpos, 

drogas, medicamentos e hormônios, os vírus de maneira 

geral podem cair na corrente sanguínea, e alguns deles 

passar da mãe para o feto através da placenta. “Nem toda 

infecção no feto causa malformação e a gravidade das in-

terferências no desenvolvimento fetal é maior no início da 

gestação na maioria dos casos”, explica a ginecologista e 



29Abr/Mai 2016    IP&C 805

Atenção 
constante, 

carinho e 
cuidados 

especiais: a 
nova vida que 

está chegando 
exige tudo isso 

e muito mais.

S
tockFree

obstetra Lilian Fiorelli, da Alira Medicina Clinica.

A preocupação maior no momento é com 

o Zika vírus, mas outras infecções podem ser 

transmitidas de mãe para filho, na gestação. 

A obstetra lista as mais comuns e alerta: “Um 

bom acompanhamento pré-natal é essencial 

e também pode ajudar a diminuir o risco de 

infecções na gestação e suas possíveis conse-

quências para o feto, por isso não deve ser ne-

gligenciado.” Confira!

tOxOPlAsMOse – É uma doença causada por 

protozoário que está presente principalmente 

nas fezes dos gatos e esta é a principal forma de 

transmissão às gestantes (seja pela manipulação 

das fezes do animal ou indiretamente nos pelos 

do gato). Pode ser transmitida também por car-

nes cruas ou malcozidas e, mais raramente, pela 

ingestão de alimentos mal lavados. A infecção 

no adulto, na maioria das vezes, é assintomáti-

ca, outros podem ter dores musculares, febre, e 

até aumento dos gânglios do pescoço, que pode 

durar por muitos meses (neste evento, é chama-

da síndrome mono-like). Nos casos de imunidade 

baixa, pode haver acometimento do sistema ner-

voso, pulmão entre outros. O feto ou recém-nas-

cido infectado pode ter sequela como surdez, 

cegueira, atraso no desenvolvimento psicomotor, 

anemia, convulsões, hidrocefalia, microcefalia e 

até aborto ou óbito fetal. Na gestante com essa 

infecção pode-se fazer tratamento o que diminui 

as consequências para o feto.

RuBéOlA – A rubéola é uma infecção viral que 

tem como sintomas erupções cutâneas, aumen-

to dos gânglios linfáticos, febre baixa, dores ar-

ticulares e cansaço. O vírus costuma ser trans-

mitido pelo ar, através da aspiração de gotículas 

de saliva ou secreção nasal. Uma mulher grávida 

com rubéola pode transmitir o vírus para o feto, 

podendo causar problemas cardíacos, cegueira, 

surdez, hidrocefalia, microcefalia, aumento do 

fígado e baço e até aborto ou óbito fetal. Apesar 

de poder gerar malformações graves no feto, a 

boa notícia é que cada vez menos encontramos 

gestantes com a doença devido as vacinas. Por 

isso é importante estar com suas vacinas em dia.

citOMeGAlOvíRus – O citomegalovírus inte-

gra a família das herpes, e a contaminação é 

feita por secreções contaminadas, como san-

gue, saliva, leite materno e outros. A doença, no 

adulto, é muitas vezes assintomática, mas pode 

provocar sintomas semelhantes a qualquer ou-

tra infecção viral e, por isso, seu diagnóstico só 

pode ser feito por meio de exame de sangue. A 

transmissão para o bebê é feita pelo sangue du-

rante a gravidez, mas só quando a mãe tem a 

infecção na fase aguda da doença. No recém-

-nascido causa alterações no coração, pulmão, 

fígado, surdez, restrição de crescimento ou 

microcefalia. É uma doença rastreada no pré-

-natal nas pacientes de risco como profissionais 

de saúde e imunossuprimidos (que é quando o 

sistema imune está com baixa atividade).

zikA víRus – Como já dito, a doença causada 

pelo zika vírus é transmitida pela mesma famí-

lia dos mosquitos causadores da dengue e da 

febre chikungunya. Os sintomas incluem febre, 

dor nas articulações e músculos, conjuntivite 

e manchas vermelhas na pele e, geralmente, 

surgem 10 dias após a picada. Podem ocorrer 

outros sintomas mais inespecíficos como pro-

blemas digestivos, dor no abdômen, náuseas, 

vômitos, diarreia ou prisão de ventre, aftas e 

coceira pelo corpo. A relação entre zika e mi-

crocefalia foi sugerida pela primeira vez no fim 

de novembro de 2015, mas ainda não se sabe 

como o vírus atua no organismo humano, quais 

mecanismos levariam à microcefalia e qual se-

ria o período de maior vulnerabilidade para a 

gestante. Ainda não há tratamento nem vacina 

para o Zika vírus. O Zika vírus também pode ser 

detectado na urina, placenta, fluido amniótico e 

até no sêmem. O uso da camisinha é recomen-

dado na suspeita de infecção por Zika. Caso sin-

ta qualquer sintoma que possa indicar que está 

com o Zika vírus a gestante deve informar ao 

médico sobre qualquer alteração em seu estado 

de saúde, principalmente no período até o quar-

to mês de gestação. 

especial
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América Licenciamentos fecha parceria com o SAMPAPÃO para cuidar da 
obtenção de Licenças de Funcionamento para seus associados.

Ter um comércio com a documentação em ordem em São 

Paulo é um exercício de paciência. A falta do Auto de Licen-

ça de Funcionamento – ou Alvará de Funcionamento – é a 

causa da informalidade da maciça maioria dos estabeleci-

mentos comerciais de São Paulo. A coisa é tão grave, que, 

há algum tempo, levou a Câmara Municipal de São Paulo 

a instalar uma CPI para investigar indícios de irregularida-

des nas emissões dos alvarás. Por meio dela, constatou-se 

que mais de 80% dos comércios de São Paulo não possuem 

licença para funcionar. E isso, por diversas razões, entre as 

quais porque o proprietário construiu a mais, ou porque fez 

uma obra anexa e nunca a regularizou junto à Prefeitura.

Para obter o Alvará de Funcionamento – documento 

que autoriza as atividades comerciais, industriais e de 

serviços – é necessário apresentar à Prefeitura o “Habite-

-se”, auto de vistoria, alvará de conservação, certifi cado 

de conclusão e o auto de regularização, entre outros do-

cumentos. A quantidade de documentos exigidos e a bu-

rocracia gerada pelos órgãos do município permitem que 

apenas 250 estabelecimentos tenham a autorização para 

abrigar mais de 250 pessoas, de acordo com a Prefeitu-

ra, um universo extremamente pequeno, considerando-

-se que São Paulo possui 2,4 milhões de contribuintes do 

ISS. Os dados fornecidos por do licenciamento eletrônico 

da Prefeitura mostram que, entre os pedidos de licença, 

cerca de 25% foram indeferidos devido à irregularidade 

do imóvel e outros 21,5% devido a pendências junto ao 

Cadastro Informativo Municipal (Cadin).

regularize seu imóvel 
    e FiQue TrAnQuilo
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Carlos, da América: regularização da sua padaria com 
múltiplas vantagens e garantia em contrato.

documentação

imóvel está irregular, mas não sabe, exatamente ‘o quê’ 

está irregular. Por meio do acordo com o SAMPAPÃO nós 

fazemos todo esse levantamento gratuitamente para o 

associado. Esse serviço é muito importante num momen-

to de compra ou pré-locação de ponto para a retirada do 

alvará, evitando multas e outras sanções. 

“Então, é muito importante que o panificador associa-

do faça esse trabalho de consulta, usufruindo dos servi-

ços da América, para saber, de verdade, se vai ser possí-

vel regularizar o imóvel ou não, e quais são os riscos de 

manter a operação daquele jeito. E caso, em função desse 

levantamento, nós assumirmos o trabalho, ele pode ficar 

tranquilo, porque somos a única empresa em São Paulo 

que garante, em contrato, o deferimento dos processos. 

Isso é compromisso”, conclui Carlos Nascimento.

AlvARá cONdiciONAdO: O que é?

Para evitar que estabelecimentos fechem e permaneçam 

irregulares, é grande a discussão no sentido de encontrar 

possíveis melhorias nesse cenário para reduzir o tempo 

para emissão da autorização. Nos últimos anos, o assunto 

ganhou ainda mais força, sendo que, em 2011, foi aprova-

da a Lei 15499/11, referente a Licença Condicionada. ou 

Alvará Condicionado. 

Esse novo instrumento foi criado com a finalidade de 

fazer com que os empreendedores que não têm o ‘Habite-

-se’, consigam tirar uma Licença de Funcionamento provi-

sória, que permite que elas possam funcionar mesmo que 

sem a regularidade do imóvel ou com dívidas no Cadin. 

“Por meio dele, o proprietário do imóvel entra com 

esse pedido na Prefeitura se comprometendo a dar en-

trada no pedido de regularização do imóvel. E tem dois 

anos para que isso aconteça, prorrogáveis por mais dois. 

E, com esse documento na mão, o panificador consegue 

automaticamente que de condicionado ele se transforme 

em definitivo. Isso beneficiou muita gente”, explica Carlos 

Nascimento, sócio-diretor da América Licenciamentos, 

empresa parceira do SAMPAPÃO.

GARANtiA eM cONtRAtO

A América, aliás, pode ajudar os panificadores associa-

dos neste e em diversos trâmites específicos relacionados 

à regularização dos imóveis de suas padarias e à obten-

ção do Auto de Licença de Funcionamento, em condições 

muito especiais. Muitas vezes, o panificador sabe que o 

M
arcus Fred

iani
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f
De 26 a 29 de julho, FIPAN 2016 será principal palco de lançamentos do 
setor e deverá surpreender também pelo número de novos expositores.

Faltando menos de quatro meses para a abertura 

oficial das portas da FIPAN 2016, no dia 26 de ju-

lho, no Expo Center Norte, em São Paulo, seguem, 

em ritmo normal, os preparativos para o evento, 

que é a principal feira de negócios no País, com 

foco na panificação, confeitaria e estabelecimen-

tos que atuam no foodservice, tais como restau-

rantes, entre outros.

Honrando a tradição de efetivação de negócios 

durante a sua realização, a FIPAN – que é promo-

vida pelo SAMPAPÃO, sigla que reúne as entidades 

patronais de São Paulo –, nesta sua edição anual 

deverá receber um grande público formado por 

profissionais e gestores de padarias, restaurantes, 

pizzarias, bufês, rotisseries, supermercados e outros 

estabelecimentos ligados ao dia a dia da produção 

e comercialização de alimentos no Brasil.

“Este ano, a Souza Cruz continua como pa-

trocinador máster da feira. E, como diferencial 

teremos várias ações de conteúdo sendo implan-

Sucesso em  
      conSTrução
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tadas que devem atender às várias necessidades 

de visitantes como a FIPAN Pizza Roldão, com 

show-room e conteúdo setorial, o Espaço Prática 

e o Espaço Senac, onde serão realizadas várias 

palestras, com conteúdos variados sobre temas 

como marketing, gastronomia e administração. 

Estamos finalizando as negociações com o Senac, 

incluindo a definição final da grade das palestras, 

bem como com o Sebrae-SP e, ainda, no aguardo 

da manifestação do Senai”, antecipa João Ricardo 

Neves, diretor da FIPAN e da Seven, organizadora 

do evento.

FORte visitAçãO iNteRNAciONAl

Ainda sem poder falar mais abertamente das ino-

vações da FIPAN 2016, pois várias estão neste mo-

mento em planejamento para serem aprovadas, 

o executivo da Seven garante que esta edição da 

feira continuará sendo palco de utilização de to-

das as ferramentas de modernização, que a cada 

ano surgem no mercado em benefício do visitante 

e do expositor.

“A nossa visão do conjunto de inovações, no 

momento do fechamento desta edição da Re-

vista IP&C, ainda é prematuro, pois a ciência do 

que teremos de novo nos chega principalmente 

quando fechamos o FIPAN News, ferramenta de 

comunicação que chega a 300 mil exemplares e 

é levada aos pontos de venda de todo o território 

nacional principalmente pela Souza Cruz. Mas, 

já há alguns anos, a FIPAN é o principal palco de 

lançamentos do setor, principalmente da panifi-

cação e, com certeza, isto se repetirá”, assegura 

João Ricardo.

O mesmo deverá ocorrer no que diz respeito 

ao aspecto internacional, no qual a feira cum-

prirá o seu papel. “E a questão do câmbio só nos 

favorecerá para os próximos anos, tanto que a 

feira não deixa de investir em mercados interna-

cionais”, pontua o diretor da Seven, salientando, 

ainda, que o número de visitantes estrangeiros, 

principalmente da América Latina, vem sendo 

mais expressivo a cada ano, com delegados de to-

dos os países do continente marcando presença.
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MelhOR cPM dO MeRcAdO

O ano de 2016, como todo mundo sabe, não está nada fá-

cil para a política e para a economia. Entretanto, a FIPAN, 

com toda a certeza, irá desempenhar seu papel de prota-

gonismo, configurando-se como um momento de opor-

tunidades, principalmente quando o mercado se mostra 

mais lento, já que muitas empresas trazem lançamentos 

e promoções. 

“Acreditamos muito nisso. Feiras são momento de ne-

gócios onde a concentração de clientes potenciais é im-

par. Assim, se em anos ‘normais’ a presença dos fornece-

dores é útil, em um ano atípico esta participação se faz 

ainda mais importante pois não há no mercado nenhum 

CPM (Custo de Investimento por Milheiro de Clientes) tão 

vantajoso para prospectar e interagir com clientes, repre-

sentantes e distribuidores como as boas feiras de negó-

cios. E a FIPAN é a melhor das feiras para os públicos que 

pretendemos atingir, que são os operadores de foodservi-

ce”, destaca João Ricardo.

suRPResAs cOM NOvOs exPOsitORes

Sobre esse aspecto, o diretor admite que embora deva sur-

preender pela quantidade de novos expositores, a FIPAN 

2016 registrará algumas ausências, notadamente de al-

gumas grandes empresas, que deixarão de participar em 

função do custo representado pela montagem do estande. 

“Nesse ponto, quando analisamos a última IBA, em 

matéria recentemente publicada na Revista IP&C, ou, 

ainda, a IBIE, feiras realizadas, respectivamente, na Ale-

manha e Estados Unidos, lugares onde as feiras de negó-

cios têm muito mais escola do que aqui, o foco da mon-

tagem está no produto e no cliente. Como resultado, por 

exemplo, estandes de máquinas e equipamentos permi-

tem que os compradores circulem e vejam os mesmos 

em toda as suas dimensões e empresas de insumos têm 

vários ambientes de demonstração ‘por produto’”, expli-

ca João Ricardo. “Assim, o que ainda vemos por aqui – e 

não é só na FIPAN, são espaços absolutamente lotados de 

produtos (com os clientes atendidos na rua), ou áreas que 

favorecem projetos e ambientes luxuosos, muitas vezes 

subutilizadas e, de forma incrível, até inacessíveis à gran-

de maioria dos visitantes”, finaliza o diretor da FIPAN.
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Visitas da Fiorino do projeto “O SAMPAPÃO vai até você!” 
propõem a busca pela excelência e mostram o caminho para o 
aperfeiçoamento constante na padaria. 

melhorAr  
        sempre é possível

c

destaque

Como diz aquele ditado: “Se Maomé não vai à 

montanha...” Pois é, com agenda cheia, a Fiat Fio-

rino adesivada do projeto “O SAMPAPÃO vai até 

você!” continua visitando semanalmente os pa-

nificadores associados e não associados da base 

territorial das entidades, para oferecer a assesso-

ria gratuita de um técnico em panificação e con-

feitaria e de uma nutricionista às panificadoras.

“A proposta é levar orientação aos panificado-

res sobre os mais diversos temas, tais como téc-

Fotos: M
arcus Fred

iani

nicas de produção e de produtividade, noções de 

higiene e manipulação de alimentos e de atendi-

mento às normas vigentes da Vigilância Sanitária”, 

explica Juliana Ferrari de Souza, nutricionista da 

TriNutri, empresa parceira do SAMPAPÃO, uma 

das presenças constantes nas visitas.

Em cada visita, o técnico em panificação veri-

fica a parte de indústria da padaria, a fim de iden-

tificar alguma eventual oportunidade de melhoria, 

e informa o proprietário, que fica totalmente livre 

Valter, da São 
José, entre 
Ezequiel e 

Juliana: visita 
oportuna e 

muito  
bem-vinda.
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para implementá-la ou não. Da mesma forma, a 

nutricionista faz um levantamento completo no 

estabelecimento, para ver se todas as exigências 

legais das Secretarias Estaduais da Saúde, Agri-

cultura e Abastecimento, bem como as da Anvisa 

e do Ministério da Saúde estão sendo cumpridas. 

“E caso haja alguma dissonância ou possibilidade 

de melhoria nos processos, fazemos um relatório 

para informar o panificador, explicando como re-

solver a situação da melhor forma”, afirma Eze-

quiel Santana, técnico da Escola IDPC.

Complementarmente, como a busca por índi-

ces de excelência superlativos é a alma do negó-

cio de padarias, a dupla de profissionais da Fiorino 

ainda leva informações corretas e diferenciadas 

que os panificadores necessitam não só para fa-

bricar e comercializar seus produtos no dia a dia 

– por meio da utilização de sistemas de produção 

eficientes e dentro dos mais elevados preceitos de 

segurança alimentar –, como também para incen-

tivar 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 marca entre esses estabelecimentos. 

Isso sem falar que cada visita acaba deixando 

um gostinho de “quero mais” entre os proprietá-

rios de padarias, principalmente os ainda não as-

sociados ao SAMPAPÃO, que invariavelmente se 

surpreendem com o profissionalismo da proposta 

do projeto e com o acesso à ampla gama de ser-

viços que o ato de se filiar às entidades pode lhes 

proporcionar. 

“Para mim foi uma alegria muito grande re-

ceber a visita da equipe do SAMPAPÃO aqui na 

minha padaria. Eles fizeram um diagnóstico com-

pleto do estabelecimento, reproduzindo todos os 

protocolos de análise de uma fiscalização, apon-

tando eventuais falhas e indicando não só o ca-

minho para corrigi-las, como também para me-

lhorar a nossa performance. Recomendo a todo 

o panificador que aceite esse convite também. E, 

agora, é levar essas dicas e ideias para frente, a 

fim de eficientizar ainda mais o nosso trabalho”, 

comemora Valter Evangelista, proprietário da Pa-

daria e Confeitaria São José, da Zona Norte de São 

Paulo, que recebeu a vista da “dupla da Fiorino” 

numa ensolarada manhã de março.

A “dupla 
da Fiorino” 

observa todos 
os detalhes 

e faz um 
diagnóstico 

completo da 
padaria.
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escola idpc

a

Projetos e ações da Escola IDPC superam metas e atingem 
resultados para lá de positivos.

Atuando de maneira arrojada em diversas frentes, 

a Escola IDPC vem obtendo importantes conquistas. 

Envolvida no projeto de redução do sal, de acordo com 

os parâmetros e o cronograma estabelecido pela Or-

ganização Mundial da Saúde (OMS), depois de meses 

de trabalho, ela atingiu um resultado impressionante 

nas baterias de testes práticos de produção, que rea-

lizou com o Redusal, um produto nanoencapsulado, 

destinado à substituição do sal, que permite atingir 

valores até mais baixos da substância nas receitas, 

sem perder as características de palatabilidade e os 

atributos de crocância e alveologia do pão francês.

“Hoje, as padarias já estão trabalhando com 

1,8%, em vez de 2%, e a meta é chegar a 1,6% nas re-

ceitas. Só que, em conjunto com a Funcional Mikron 

– uma empresa com know-how em nanotecnologia – 

e com a Unicamp, já conseguimos atingir a cifra de 

1,4% nas formulações, um excelente resultado, que 

superou a meta”, revela o Prof. Humberto Marzinot-

to Filho, gerente executivo da Escola IDPC

Paralelamente, como fruto de uma parceria com 

os departamentos Comercial e de Marketing do 

SAMPAPÃO, a Escola conseguiu também aumentar 

em 40% a frequência dos cursos básicos por ela ofe-

Só boAS noTíciAS

Testes realizados pela Escola IDPC com o Redusal já atingiram a cifra de redução 
do uso do sal marinho para 1,4% nas formulações, com amplas vantagens.
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escola idpc 

recidos, formando profissionais com qualidade, para su-

prir as necessidades e impactar positivamente o merca-

do de trabalho. “E a nossa proposta não é apenas treinar 

pessoas para as padarias, como também das empresas de 

boa parte da cadeia produtiva da panificação e confeita-

ria, a fim de fazê-la evoluir como um todo, o que é o mais 

importante”, ressalva o professor.

uNiveRsO de POssiBilidAdes

Em sua busca constante por aperfeiçoamento, a Escola 

IDPC conta, ainda, com outras ferramentas de peso. Entre 

elas, o projeto “O SAMPAPÃO vai até você!” (NE: Leia a re-

portagem na Pág. 36 desta edição da IP&C), que vem realizan-

do visitas diárias às padarias associadas e não associa-

das às entidades, como também a Escola Móvel, dotada, 

agora, com uma grade de cursos totalmente reformulada 

e ainda mais diversificada, para atender a alunos que de-

sejam trabalhar e aperfeiçoar seus respectivos currículos 

em toda a base territorial do SAMPAPÃO.

“Complementarmente, estamos implementando a vi-

sitação às empresas, em busca de parcerias, trazendo-as 

para dentro da Escola IDPC e das entidades, a fim de mos-

trar o universo de possibilidades que podemos oferecer, 

não só no que diz respeito à formação profissional, como 

também em termos de instalações de ponta, como é o 

caso de nossos Laboratórios Físico-químico e de Microbio-

logia”, destaca o Prof. Humberto Marzinotto.

Fruto de uma recente parceria com a Es-

cola SENAI “Horácio Augusto da Silveira” 

– o SENAI Barra Funda – e a Escola IDPC 

e o SAMPAPÃO, continuam também a 

todo vapor os trabalhos para criação da 

Escola de Alta Performance em Panifica-

ção e Confeitaria. O projeto, revelado em 

reportagem especial na última edição da 

Revista IP&C, visa ao aperfeiçoamento 

do ensino das técnicas e metodologias de 

panificação e confeitaria, por meio da ca-

pacitação de docentes e difusão desses 

conhecimentos, tendo como referência a 

Escola Profissional de Richemont, na Suí-

ça, a fim de que estes se transformem em 

agentes multiplicadores, para melhor atuar em várias áre-

as e em todos os níveis do ensino profissional, mantendo 

uma estreita sintonia com o mercado e com as empresas.

“Estamos, neste momento, realizando uma série de 

contatos com pessoas que têm interesse no Centro de Ex-

ceNtRO de excelêNciA

celência, para conhecer, de verdade, quais 

são as suas necessidades. Entre elas, repre-

sentantes de entidades, panificadores, em-

presas que trabalham com ingredientes e 

produtos para o setor de panificação e con-

feitaria, docentes – que são os profissionais 

que nós vamos capacitar para disseminar o 

conceito, não só dentro do estado de São 

Paulo, mas em todo Brasil – e de membros 

da comunidade, que têm interesse empre-

endedor no setor de farinha e derivados”, 

explica a Profa. Silvia Helena Carabolante, 

diretora da Escola SENAI Barra Funda. 

Segundo ela, com as respostas e infor-

mações que estão sendo colhidas, o próxi-

mo passo é montar um case, para definir a forma como o 

Centro de Excelência vai interagir com todos esses entes 

ao mesmo tempo, criando um modelo perfeito de viabili-

dade, que deve tomar forma até final do primeiro semes-

tre deste ano.

Profa. Silvia, do SENAI: 
equipe trabalhando firme, 

para o Centro de Excelência 
começar a funcionar até o 
final do primeiro semestre 

de 2016.

em sua busca constante por 
aperfeiçoamento, a escola 
iDpc conta, ainda, com outras 
ferramentas de peso. entre 
elas, o projeto “o SAmpApão 
vai até você!” 

C
láud

io Lira
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Maio e Junho são meses muito especiais no calendário das padarias. Em maio tem o 
Dia das Mães, uma das principais datas do comércio. E, no mês seguinte, tem Festas 
Juninas. Dois bons motivos para você incluir no cardápio de sua casa estas receitas 
especialmente preparadas pela Escola IDPC. Experimente!

Tempo de homenagem e festas

(*)% 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 93kcal = 390kJ 5%
Carboidratos 4,6g 2%
Proteínas 4,2g 6%
Gorduras Totais 6,4g 12%
Gorduras Saturadas 2,8g 13%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0g 0%
Sódio 281mg 12%

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da formulação.
2. Bater no liquidificador os ovos, o leite, a margarina, o sal, o queijo ralado e, aos poucos, o fubá. 
3. Adicionar os demais ingredientes. Misturar bem e colocar em uma assadeira untada.
4. Levar para assar em forno preaquecido a 200ºC, por aproximadamente 30 minutos. 
5. Servir em seguida, decorado com folhas de manjericão e tomate cereja.

reNdImeNto: 1 BOLO COM 
APROXIMADAMENTE 1,1kG.  

BOlO de FuBá 
sAlGAdO

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

Fubá 100 280
Leite Integral 78 220
Calabresa Picada 71 200
Ovos 71 200
Iogurte 60 170
Cebola Picada 36 100
Margarina 16 45
Queijo Parmesão Ralado 7 20
Azeitona 7 20
Fermento Químico em Pó 5 15
Salsa e Cebolinha Picadas 1 3
Manjericão 1 3

gourmet

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

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



42 IP&C 805    Abr/Mai 2016

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 na velocidade lenta. 
5. Retirar da masseira, colocar a massa em um caixa 

plástica, cobrir com filme plástico e deixar fermentar 
por 60 minutos ou até a esponja dobrar de volume.

Processo de FabrIcação: reforço 
1. Pesar todos os ingredientes do reforço, inclusive a água.
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na 

masseira, com exceção da água.
3. Adicionar a água aos poucos.
4. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1).
5. Misturar por 5 minutos na velocidade rápida (2) ou até 

formar o ponto de véu.
6. Colocar a massa em um recipiente plástico (alto) untado 

com azeite.
7. Cobrir a massa. Deixar descansar até dobrar de volume.
8. Dividir a massa em uma mesa pulverizada com bastante 

farinha.
9. Colocar na assadeira e assar em forno a 160ºC por 30 a 35 

minutos, aproximadamente. 

(*)% 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 125kcal = 522kJ 6%
Carboidratos 23g 8%
Proteínas 4,2g 6%
Gorduras Totais 1,8g 3%
Gorduras Saturadas 0,47g 2%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 2,8g 11%
Sódio 302mg 13%

reNdImeNto: 53 PEçAS COM 
125G CADA.

ciABAttA cOM 
seMeNtes de 
chiA

Farinha de Trigo 60 1.800
Clara de Ovos 10 300
Fermento Natural 10 300
Semente de Chia 6 200
Farelo de Trigo 5 150
Margarina sem Sal 4 120
Leite em Pó 3 90
Sal 2,5 75
Açúcar Refinado 2,0 60
Melhorador 1,5 45
Água 48 1.450

 Ingredientes  

reForço

Farinha de Trigo 40 1.200
Fermento Natural 10 300
Fermento Seco 0,7 25
Água 28 840

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

esPoNja

gourmet

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

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

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. Pesar todos os ingredientes da formulação.
2. Na batedeira, bater por 2 minutos a margarina e o açúcar. Em seguida, adicionar os 

ovos e bater até formar um creme. 
3. Colocar em um bowl e acrescentar o restante dos ingredientes, exceto o leite. 

Misturar bem. Adicionar o leite em seguida, até a massa ficar homogênea. 
4. Para o creme, bater o milho com o leite de coco e o leite por 10 minutos no 

liquidificador. Reservar. 
5. Em outro bowl, bater os ovos com um fuet, peneirar, acrescentar o chantilly e o milho 

verde batido. 
6. Por último, adicionar o açúcar e colocar em forma 30cm x 20cm, untada com 

margarina e polvilhada com açúcar. 
7. Colocar o creme na forma e a massa do bolo em uma manga de confeitar, e aplicar 

em cima do creme curau.
8. Assar em forno a 170ºC, em banho-maria por aproximadamente 45 minutos.  
9. Retirar a forma do banho-maria e voltar a assar por mais 10 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 60g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 157kcal = 658kJ 8%
Carboidratos 23g 8%
Proteínas 2,9g 4%
Gorduras Totais 6,1g 11%
Gorduras Saturadas 3,4g 16%

Gorduras Trans 0g VD não 
estabelecido

Fibra Alimentar 0,81g 3%
Sódio 108mg 5%

reNdImeNto: 1 BOLO COM 
APROXIMADAMENTE 1,7kG.

BOlO cuRAu

Farinha de Trigo 100 270
Açúcar Refinado 77 208
Ovos 56 151
Leite Integral 37 100
Margarina sem Sal 34 92
Amido de Milho 0,6 16
Fermento Químico 0,6 16

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

Ovos 100 250
Milho em Conserva 80 200
Açúcar Refinado 70 175
Leite Integral 50 125
Chantilly 50 125
Leite de Coco 40 100
Gemas 24 60

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

massa

creme curau
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Processo de FabrIcação: 
1. Pesar todos os ingredientes da formulação. 
2. Para o bolo, bater em batedeira e colocar em forma untada no forno pré-aquecido a 

180ºC, por aproximadamente 30 minutos.  
3. Para o creme, hidratar a gelatina na água e reservar. 
4. Processar a manga e reservar. 
5. Bater o creme de leite fresco com açúcar até ficar consistente. 
6. Misturar a gelatina com a ganache e a manga. 
7. Juntar o iogurte com a chia e misturar o restante dos ingredientes. Mexer bem e levar 

para o refrigerador por aproximadamente 1 hora. 
8. Aplicar sobre o bolo.

(*)% 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 161kcal = 674kJ 8%
Carboidratos 22g 7%
Proteínas 2g 3%
Gorduras Totais 7,1g 13%
Gorduras Saturadas 2,7g 12%
Gorduras Trans 0g VD não estabelecido
Fibra Alimentar 0,8g 3%
Sódio 88mg 4%

reNdImeNto: 1 BOLO COM 
APROXIMADAMENTE 1kG.

cAke de MANGA

PROduçãO dAs ReceitAs dO idPc – Equipe Técnica da Escola IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista/Coordenadora Técnica; José de Oliveira, Carlos Aparecido, 
Ezequiel Santana – Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

Ganache Chocolate Branco 100 300
Creme de Leite Fresco 100 300
Manga in natura 67 200
Iogurte Natural 57 170
Água 13 40
Açúcar 10 30
Semente de Chia 5 15
Gelatina em Pó sem Sabor 3 10

 Ingredientes  

creme de maracujá

Farinha de Trigo 100 450
Açúcar 83 375
Leite Integral 77 350
Ovos 66 300
Óleo 33 150
Fermento Químico 6 30

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

massa

gourmet

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

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



45Abr/Mai 2016    IP&C 805

nutrição & saúde

Na panificação e na confeitaria, 
eles podem ser utilizados para 
os mais diversos fins.

ADiTivoS AlimenTAreS: 
parceiros leais das receitas       

SSegundo a Agência Nacional de Vigilância Sani-

tária (Anvisa), os Aditivos Alimentares são ingre-

dientes adicionados intencionalmente aos ali-

mentos, sem a intenção de nutrir, mas a fim de 

modificar suas características físicas, químicas, 

biológicas ou sensoriais. 

Com esse propósito, eles podem ser aplicados 

para diversos fins, tais como aumentar a vida útil 

do produto, aumentar seu volume e melhorar as 

qualidades sensoriais, entre outros fatores. Sua 

fabricação e utilização são submetidas ao contro-

le e à fiscalização pela Anvisa,  conforme disposto 

na Lei nº 9782, de 26 de janeiro de 1999.

Sob o ponto de vista tecnológico, há benefícios 

alcançados com o uso de aditivos. Mas existe 

Por Monise Pinheiro*

Muito usados na confeitaria, 
os aditivos, por exemplo, 
conferem e realçam o sabor e 
o aroma das receitas.
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nutrição & saúde

uma discussão sobre o seu emprego na 

produção de alimentos, uma vez que há sem-

pre a preocupação, rondando seu uso, de os 

riscos toxicológicos decorrentes da ingestão 

diária dessas substâncias químicas.  

Contudo, a Anvisa estabelece quais são os 

aditivos e os coadjuvantes de tecnologia per-

mitidos para diferentes categorias de alimen-

tos e em funções e limites máximos de uso, 

sem oferecer risco à saúde humana. E existem 

também normas específicas e regulamenta-

ções emitidas pelos comitês de especialistas 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Organização para Alimentação e Agricultura 

(FAO), entre outros, o que deixa claro que os 

aditivos comercializados no mercado, com 

seus respectivos registros e autorizações, são 

bastante seguros para o uso.

Alguns processos substituem o uso de con-

servantes como exemplo, os sucos envasados 

em embalagens longa vida, que utilizam um 

tipo de processo que elimina os micro-orga-

nismos sem o uso de conservantes, tais como 

a Alta Temperatura – Pasteurização.

Na  panificação e confeitaria, sempre que 

se utilizar um aditivo é importante identifi-

car o seu uso nos rótulos dos alimentos, bem 

como seguir sempre a indicação do fabricante 

em relação à quantidade utilizada, para não 

exceder a Ingestão Diária Aceitável (IDA).

Aromatizantes: Conferem e realçam o sabor e o aroma dos alimentos. 

Antioxidante: Impedem a deterioração e que os alimentos fiquem rançosos. Retardam o 

aparecimento de alterações oxidativas.  

Conservantes: Retardam o processo de deterioração dos alimentos, protegendo contra a 

ação de fungos e bactérias, o que aumenta a vida útil dos produtos. 

Emulsificante: Permitem a mistura de duas ou mais substâncias que, em condições nor-

mais, não se misturariam. Conferem elasticidade e maciez às massas. São muito usados 

na confeitaria, sendo muito indicados para adição nas formulações de bolos, panetones, 

sorvetes, glacês e chantilly, entre outros. 

cONheçA AlGuNs exeMPlOs de AditivOs quíMicOs  
e suAs FuNçÕes

ReFeRêNciA BiBliOGRáFicA: Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 

*MONise PiNheiRO (CRN 39239) é nutricionista da Escola 
IDPC/SAMPAPÃO.
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Padaria Teruo: 
ambiente 
familiar e 
ampla oferta 
de produtos e 
serviços.

Em busca do aperfeiçoamento constante, a Padaria Teruo, da Zona 
Leste de São Paulo, é um modelo a ser seguido.

i

meu bairro, minha padaria 

Inaugurada em 1985, a Padaria Teruo sempre teve 

como objetivo atender e satisfazer da melhor ma-

neira os seus clientes. E isso ela vem fazendo com 

maestria: “Procuramos manter o bom atendi-

mento, o respeito ao cliente e a busca diária pela 

inovação de produtos, bem como pela melhoria 

constante para quem nos visita”, afirma, com um 

grande sorriso, Luiz Carlos de Souza, que, com o 

sócio Fernando Manoel Rente, divide o comando 

da panificadora, batizada em homenagem ao seu 

filho, Renato Teruo.

Localizada na Zona Leste de São Paulo, no 

Sempre o melhor  
pArA oS clienTeS

bairro Teotônio Vilela, no Sapopemba, bem ao 

lado do Conjunto Habitacional de igual nome, a 

Teruo, literalmente, viu o bairro nascer e crescer. 

Quando adquiriu a padaria, juntamente com o ir-

mão José Carlos e um cunhado seu xará, Luiz Car-

los Paes de Carvalho, Souza conta que os morado-

res do lugar tinham que andar até um quilômetro 

e meio para comprar pão. Mas, gradualmente, as 

coisas foram melhorando em termos de urbani-

zação, inclusive, com participação ativa de Luiz 

Carlos nas entidades locais.

“A Padaria Teruo foi um dos embriões do comér-
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Atenção aos 
detalhes: 

higiene perfeita 
e cuidado no 

manuseio são 
alguns dos 
“segredos” 
do sucesso 

da padaria de 
Luiz Carlos, no 
detalhe com 
duas de suas 

colaboradoras.

meu bairro, minha padaria 

cio local. Por isso, ganhou o respeito e a admiração 

dos moradores. Cada cliente aqui, antes de tudo, é 

um amigo. E nós nos esforçamos para proporcionar 

a eles um ambiente familiar, unindo atendimento 

prestativo a uma estrutura de alto nível. Em nosso 

espaço comercial contamos com uma vasta diver-

sidade de produtos, desde o tradicional pão francês 

e o pão integral, até chegar a produtos mais diferen-

ciados, como lanches especiais, beirutes e o mais di-

versificado cardápio de pizzas. Nossos clientes têm 

a tranquilidade de degustar nossos produtos em 

um ambiente climatizado e com estacionamento 

privativo”, conta Luiz Carlos.

E se tudo isso já não fosse o bastante para fi-

delizar a clientela, Souza ainda conta outro “se-

gredo” que faz da Padaria Teruo uma referência 

absoluta do bairro: “Temos uma enorme preocu-

pação com o detalhes: a higiene tem que ser per-

feita, a cautela na produção absoluta, o manuseio 

e a preservação dos produtos impecável, e por aí 

vai. Tudo isso fez com que conseguíssemos, com 

muito sucesso, transformar a Teruo num am-

biente único, que une, com perfeição, uma casa 

de pães a um restaurante, uma lanchonete a uma 

pizzaria e a uma doceria”, conclui, com compre-

ensível satisfação.

A data de 26 de setembro de 1986, cor-

responde ao dia em que foi aprovado o lote-

amento da área que deu origem ao Conjunto 

Habitacional “Teotônio Vilela”. E pode ser con-

siderada, também,a data que deu o start ao 

bairro ao qual deu nome. Atualmente, a Vila 

Teotônio Vilela conta com 50 mil habitantes, 

com uma ampla infraestrutura urbanística e 

uma rede de serviços completa, para atender 

a esses moradores.

O BAiRRO dA teRuO
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O endereço 
das delícias: na 
D’Ville, o cliente 
encontra 
sempre o 
melhor para o 
seu dia a dia.

Com esse slogan, a Pães e Doces 
D’Ville, de Guarulhos, recebe e 
deixa seus clientes mais felizes.

P

minha cidade, minha padaria 

Ponto de referência em Guarulhos, a Pães e Doces 

D’Ville está localizada na região central de Guaru-

lhos, primando sempre pela oferta de produtos de 

qualidade e pelo atendimento diferenciado. “Temos 

de tudo um pouco, mas, sem dúvida, o nosso carro-

-chefe é o pãozinho francês quentinho a toda hora, 

que as pessoas vêm de longe para comprar. Isso, sem 

falar de nossos pães especiais, como a baguete de 

queijo e o nosso exclusivo pão português com recheio 

o melhor 
para seu dia 
a dia!
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Guarulhos é um município brasileiro 

do estado de São Paulo. É a segunda ci-

dade mais populosa do estado, a 13a mais 

populosa do Brasil e a 53a mais populosa 

do continente americano. Pertence à Re-

gião Metropolitana de São Paulo. É a ci-

dade não capital mais populosa do Brasil, 

além de deter o segundo maior PIB de seu 

estado e o 13o maior do País.

A cidAde dA d’ville

de calabresa e vinagrete – uma delícia!”, 

conta, com orgulho, Arthur Nascimento 

Vaz Monteiro, que divide o comando da pada-

ria com seus irmão e sócio dirigente Augusto, 

ambos vindos de uma família tradicional de 

panifi cadores.

Outro destaque da casa são as delícias da 

confeitaria. Todo dia, os três confeiteiros que 

trabalham na D’Ville buscam se superar, para 

oferecer aos clientes variados tipos de doces e 

bolos, entre os quais os campeões da preferên-

cia do público são o bolo de Cenoura Trufado, o 

Bem-casado e o Fazendeiro. As iguarias também 

fazem o maior sucesso, servidas aos pedaços no 

café da manhã, e como sobremesa do almoço 

– que funciona pelo sistema de bufê por quilo, 

com ampla variedade de comidas e saladas –, 

ou à noite, acompanhando pratos servidos a la 

carte, além das irresistíveis pizzas e sopas.

As promoções também são ponto forte da 

D’Ville. “Periodicamente, fazemos festivais de 

tortas, de bolos, de pães recheados... Mas, as 

promoções que o pessoal mais gosta são as do 

tipo ‘Deu a louca no patrão!’, quando oferece-

mos produtos extras ou damos descontos es-

peciais na conta do cliente”, enfatiza Arthur.

E a boa notícia dada pelo proprietário é 

que a D’Ville está se preparando para mais 

uma reforma: “Vamos mexer na parte inter-

na, para melhorar ainda mais o fl uxo do res-

taurante e por entre as ilhas da padaria, bem 

como na fachada, que vai ganhar um visual 

muito mais moderno. Tudo em linha com o 

slogan da padaria, que é ‘O melhor para seu 

dia a dia!’. Afi nal, nossos clientes merecem!”, 

fi naliza Arthur com um grande sorriso.

Espaços 
internos bem 

distribuídos. No 
detalhe, Daiane 
(esq.) e Lilian, 
atendem os 

clientes sempre 
com um sorriso 

no rosto.

minha cidade, minha padaria 
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O panifi cador que deseja reduzir custos deve começar 
implantando no local um sistema efi ciente de coleta 
de óleo e, posteriormente, solicitar a elaboração de um 
estudo privado para conhecer sua carga poluidora.

parecer sobre 
o FATor K    
DA SAbeSp

Atualmente, é grande a preocupação da so-

ciedade com as questões ambientais, sendo 

que várias ações no sentido de conscientiza-

ção da sociedade vêm sendo tomadas, seja 

pelos governos constituídos, seja pela pró-

pria comunidade.

Solidário na questão ambiental, o 

SAMPAPÃO possui, há anos, a campanha de 

coleta de óleo, que auxilia no descarte do pro-

duto utilizado pelos estabelecimentos comer-

ciais e pelos clientes, bastando que estes de-

positem nas padarias participantes da ação o 

óleo que utilizam nas suas residências.

Certo é que a cada litro de óleo despejado 

na rede de esgoto tem potencial para poluir 

jurídico cível

S
tockFree

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

cerca de um milhão de litros de água. O acú-

mulo de óleos e gorduras nos encanamentos 

pode causar entupimentos, refl uxo de esgoto 

e enchentes. E, em quantidades exageradas 

lançadas em rios, lençóis e lagoas, pode oca-

sionar a morte de peixes e de outros animais, 

além de odores indesejados.

Na cidade de São Paulo, a Lei nº 14.698/08 

proíbe o descarte do óleo no meio ambiente. 

Por essa legislação, a empresa ou entidade 

que fi zer uso do óleo comestível deverá de-

positar o resíduo em recipiente próprio, com 

rótulo contendo a inscrição “Resíduo de Óleo 

Comestível”, bem como o nome e o CNPJ do 

agente que fará a coleta.
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Visando a diminuir a poluição nos rios e 

córregos do estado de São Paulo, o governo es-

tadual, por meio de decreto, autoriza as pres-

tadoras de serviço de abastecimento de água 

e coleta de esgoto a cobrarem um percentual 

a maior na conta mensal do serviço das em-

presas que exercem atividades potencialmen-

te poluidoras. Esse percentual é chamado de 

“FATOR K”.

esclAReceNdO O FAtOR k1

O Fator K é a medida utilizada para calcular 

a carga poluidora do lançamento de esgotos 

não domésticos na rede pública, sendo que 

estes são esgotos de origem não residencial, 

provindos de qualquer utilização da água, ad-

quirindo características próprias em função 

do processo empregado

A Legislação de que instituiu o Fator K foi 

o Decreto Tarifário 41.446, de 16/12/1996. Por 

meio dele, ficam obrigados a pagar a tarifa es-

tipulada todos os estabelecimentos que tive-

rem seus esgotos não domésticos coletados e 

tratados pelo sistema de esgotos da Sabesp.

Os clientes que tiverem seus imóveis em 

regiões providas de rede coletora, devem in-

terligá-los a ela e atender todos os requisitos 

constantes do Decreto 8.468, de 08/09/1976 

– artigos 19A e 19B – e preencher o Relatório 

de Auto-Caracterização, fornecido pela con-

cessionária. Isto somente é válido para locais 

que drenam para uma estação de tratamento. 

Situações diferentes dessas deverão ser ava-

liadas em conjunto com a concessionária. A 

cobrança é realizada de acordo com o já cita-

do Decreto Estadual 41.446, de acordo com o 

comunicado tarifário 06/93. 

Todas as empresas que geram esgotos do-

mésticos e não domésticos livres de carga po-

luidora, que possa colocar em risco o sistema 

público de esgotos e/ou a saúde dos operado-

res, podem questionar a cobrança. Isso, basi-

camente, depende do tipo de fornecimento – 

um técnico da concessionária pode fornecer 

explicações mais detalhadas.

Os parâmetros avaliados variam de acordo 

com o ramo de atividade do cliente, sendo que 

os parâmetros básicos são: DBO, DQO, Série de 

Sólidos, pH, Temperatura, Óleos e Graxas, Sul-

fato e Sulfeto. No caso das padarias, estas es-

tão classificadas no Código do IBGE (utilizado 

pela Sabesp) nº 26 “INDUSTRIA DE PRODUTOS 

ALIMENTARES”, e estão sujeitos a um fator de 

1,55 K1.

O fator de poluição utilizado pela Sabesp é 

calculado pela fórmula CM = P x V x K1, sendo 

que: CM = Conta Mensal; P = Preços estabe-

lecidos pela estrutura tarifária em vigor, em 

m3; V = Volume de efluente em m3, igual ao 

volume de água fornecida pela SABESP, ou ao 

volume total de efluente lançado na rede da 

SABESP, o maior deles; e K1 = fator de carga 

poluidora para lançamento em rede pública.

cONclusãO 

Em várias ações, o Tribunal de Justiça do Es-

tado de São Paulo decidiu no sentido de ser 

totalmente lícita a cobrança por parte da 

concessionária do serviço público do Fator 

K1, não havendo nada mais a questionar a 

esse respeito.

Para diminuir o fator a ser aplicado, deve 

ser provado que o índice de poluição não cor-

responde ao índice real produzido pela pa-

daria. Esse procedimento pode ser realizado 

O fator de 
poluição que 
causa maior 
impacto na rede 
de coleta de 
esgoto gerado 
pelo setor de 
panificação e 
confeitaria é, sem 
dúvida, o descarte 
do óleo utilizado.

S
tockFree

jurídico cível
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junto à concessionária do serviço 

público, por meio de um simples 

requerimento, em um dos postos 

de atendimento, ou por meio de 

laboratório particular. No entanto, 

sempre existe o risco de o fator de 

poluição ser maior, o que aumen-

taria o Fator K. Por isso, sugerimos 

a realização do laudo em laborató-

rio particular para, só depois, fazer 

a solicitação à concessionária.

Existe tese desenvolvida no 

sentido de que as padarias devol-

vem menos esgoto em relação a 

água que recebem, pois no proces-

so de transformação das matérias-

-primas haveria – como de fato 

há – a transformação da água em 

produto, tornando, assim, o volu-

me de emissão de esgoto menor do 

que o de adução do líquido. A tese, 

contudo, ainda não foi pacificada 

pelo Tribunal de Justiça de São 

Paulo, sendo certo que encontra-

mos decisões em dois sentidos, ora 

julgando pela redução do valor a 

de esgoto produzido, ora julgando 

improcedentes as ações que discu-

tem tal questão. 

O fator de poluição que causa 

maior impacto na rede de coleta 

de esgoto gerado pelo setor de pa-

nificação e confeitaria é, sem dúvi-

da, o descarte do óleo utilizado. Se 

este for feito de maneira incorreta, 

como vimos, além de ser prejudi-

cial ao meio ambiente, ainda pode 

influenciar na elevação dos valo-

res das contas de consumo.

Portanto, o empresário do se-

tor que deseja reduzir custos deve 

começar implantando no local um 

sistema eficiente de coleta de óleo 

e, posteriormente, solicitar a ela-

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

boração de um estudo privado para conhecer sua carga 

poluidora. Aí sim, após esse resultado, se for interessante, 

deve procurar a concessionária do serviço público, para 

solicitar a retirada da cobrança do Fator K da conta de 

água. Além de ajudar na diminuição e no controle dos 

gastos do estabelecimento, tal medida estará auxiliando 

também o meio ambiente.

Amor à água: 
cuidados com 

o óleo são 
importantes 

não só para 
economizar na 

conta, como 
também para 

preservar o meio 
ambiente.

jurídico cível
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Surge uma geração mais consciente 
e preocupada com o uso dos 
recursos naturais.

criSe 
híDricA 
muda a rotina e 
os hábitos dos 
paulistanos

U

racionalização

Um panorama inédito produzido pelo grupo Kantar mos-

tra que a crise de abastecimento de água na Grande São 

Paulo trouxe grandes mudanças de comportamento para 

o cidadão paulistano. Ainda que a estiagem tenha afetado 

a maior parte do Brasil, foi em São Paulo que a seca atin-

giu mais severamente a população.

“Consolidamos dados e informações inéditas pesqui-

sadas por três companhias do Grupo Kantar – Kantar 

Worldpanel, Kantar IBOPE Media e The Futures Com-

pany – e pela empresa associada IBOPE Inteligência, para 

entender melhor de que forma a recente crise hídrica 

transformou a vida dos paulistanos”, explica Jacqueline 

Lafl oufa, editora do Kantar Brasil Insights e responsável 

pelo panorama.

Para reduzir o consumo, as autoridades do estado de 

São Paulo promoveram campanhas de conscientização e 

programas de incentivo ao uso consciente. A conscienti-

zação sobre a gravidade da crise hídrica na capital pau-

lista, junto com os programas ofi ciais de incentivo à eco-

nomia e de penalização do aumento do consumo, trouxe-

ram mudanças nos hábitos da população. A frequência 

de banhos semanais, por exemplo, caiu quase 10%, de 

S
to

ck
Fr

ee

13,8 para 12,5 – abaixo da média brasileira, que também 

caiu no período, de 15,7 para 13,8. A duração do banho 

também mudou. Houve uma migração dos longos (mais 

de 15 minutos) para os curtos (menos de 5 minutos). 

Também é possível afi rmar que a população paulista-

na entende que precisa mudar de comportamento e es-

pera apoio. Para 45% dos paulistanos, o governo estadual 

é o principal responsável pela crise de abastecimento. 

Sabesp (19%), falta de chuvas (18%) e a própria popula-

ção (10%) também foram citadas. A boa notícia é que a 

difi culdade despertou a consciência, não só em São Paulo, 

mas no conjunto da população.

Quase metade dos brasileiros (48%) considera uma 

prioridade viver um estilo de vida ambientalmente respon-

sável, o que é acima da média global, de 45%. Além disso, 

há indícios do surgimento de uma geração mais preocu-

pada e consciente, já que 51% dos brasileiros reduziram o 

consumo de recursos naturais no seu cotidiano – oito pon-

tos percentuais maior do que o restante do mundo. “O bra-

sileiro está sofrendo e se adaptando aos problemas da falta 

de água. Mas já é possível afi rmar que o País está mais 

consciente. É um começo”, completa Jacqueline.

Consciência desde a infância: paulistanos diminuíram em quase 
10% a frequência de banhos por semana.
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máquinas & equipamentos

E
Brasil participará da NRA Show, a maior feira do setor de 
foodservice nos Estados Unidos.

Em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), a Associação 

Brasileira das Indústrias de Equipamentos, Ingredientes 

e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN) | Projeto Brasil  

Foodservice participará da feira NRA Show, que reúne as 

melhores empresas e os profissionais de destaque mun-

dial de foodservice, organizada pela National Restaurant 

Association (NRA), a maior associação do setor do plane-

ta, com mais de 500 mil associados.

Novidade no evento é que ele marcará a primeira 

participação da ABIEPAN como associada à NRA. Desta 

forma, a relação com o mercado norte-americano será 

ampliada e também proporcionará uma troca de expe-

riências e informações do setor de foodservice entre as 

entidades. Este ano a NRA Show será realizada entre os 

dias 21 e 24 de maio, em Chicago, nos Estados Unidos, 

contando com a presença de 110 países representados, 

além de todos os estados norte-americanos.

A NRA Show movimenta anualmente milhares de 

fornecedores e expositores de diversos segmentos como 

bebidas, equipamentos, alimentos, padaria & confeitaria, 

mobiliário, decoração, plásticos, tecnologia, serviços den-

tre outros que atraem dezenas de milhares de comprado-

res interessados no mercado de alimentação fora do lar.

Além dos expositores, a feira oferece a oportunidade 

do visitante acessar diversas sessões de educação, painéis 

de discussão, demonstrações de cozinha com chefs reno-

mados e também novidades ligadas aos temas de susten-

tabilidade, eficiência energética do setor, tecnologias de 

novas embalagens, dentre outras.

A última participação do Projeto Brasil Foodservice 

na NRA Show foi em 2013 com apenas cinco empresas 

e um estande de 93 metros quadrados. Este ano o Bra-

sil participará da feira com força total, representado por 

14 empresas nacionais de equipamentos, ingredientes e 

acessórios para panificação, confeitaria, sorveteria, cozi-

nhas industriais e gastronomia, que dividirão um espaço 

de 164 metros quadrados.

A
B
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presença inTernAcionAl

NRA Show: 
em maio, 
Brasil marcará 
presença na feira, 
representado por 
14 empresas.
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conexão fiesp

Ferramenta de planejamento mapeia todas as regiões e municípios do Brasil.

Desenvolvido pela Fiesp e pelo Ciesp, o aplicativo “Inteli-

gência de Mercado” da Indústria acaba de ser atualizado, 

com os dados mais recentes disponíveis, de 2015. O pro-

grama possibilita acesso direto aos dados demográficos, 

econômicos e relativos ao consumo e à estrutura de dis-

tribuição de todas as regiões e municípios do Brasil.

Útil para o planejamento estratégico, o aplicativo aju-

da a definir a alocação de verbas. A análise dos dados do 

aplicativo também pode mostrar novos mercados, que te-

nham passado despercebidos, com novas oportunidades 

de negócios. O app supre a necessidade crítica de obten-

ção de dados, sua manipulação e interpretação, especial-

mente para indústrias de menor porte.

O aplicativo é dividido em dois grandes módulos de 

consulta, que se complementam na busca e interpreta-

ção das informações. O primeiro módulo, “Demanda de 

Produtos”, tem dados sobre o valor gasto pelas famílias 

brasileiras para 69 categorias e mais de 3.630 produtos e 

serviços segmentados por região. Por exemplo, é possível 

saber quanto as famílias gastam por ano em determinado 

produto, e também quanto isso representa em relação ao 

consumo total do mesmo item no Brasil todo. Permite ain-

da saber o consumo dividido por faixa de renda, a frequên-

cia de compra e a despesa média anual com o produto.

Já o segundo módulo, “Canais de Comercialização”, 

traz dados cadastrais de estabelecimentos comerciais  

– atacado, varejo e representantes – e da Classificação 

Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) em que a 

empresa atua. Também indica sua localização e porte. 

Apresenta ainda dados socioeconômicos dos 5.562 mu-

nicípios brasileiros, inclusive com o Indicador Fiesp de 

Dinamismo Econômico Municipal. Esse ranking, com 10 

categorias, mostra a dinâmica socioeconômica de todos 

os municípios paulistas.

A partir dessas informações é possível tomar decisões 

e elaborar planos de ação para verificar o seu tamanho 

de mercado, potencial de mercado e participação (market 

share); prospectar novos mercados por meio da contrata-

ção de novos canais de distribuição/empresas comerciais; 

analisar e modificar a cobertura de vendas atual para au-

mentar sua eficácia; melhorar a estrutura e otimizar a 

ação da força de vendas; e, ainda, contratar novos canais/

representantes de vendas em novas regiões.

Para fazer o download e instalar em seu computador 

o aplicativo “Inteligência de Mercado da Indústria” é só 

acessar www.fiesp.com.br/imi-distribuicao.

conheça,  
          o Seu mercADo

S
tockFree

Acesso num clique: a partir das informações do novo app, é possível 
tomar decisões e elaborar planos de ação para o seu negócio.
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ip&c international 

FROM siNGAPORe tO BRAzil

From 9th to 11th March, the President of SAMPAPÃO, Antero José 
Pereira, was present at the Executive Meeting of the International 
Union of Bakery and Confectionery (UIBC) – an entity which he 
is also vice president –, held in Singapore, Asia, bringing together 
various representatives of countries from that continent, including 
Vietnam, Taiwan and the Philippines. It was the first meeting led by 
the new president of UIBC, Antonio Arias (Mexico). On the agenda 
of the event, the analysis of the bakery industry situation in the 
world, the establishment of exchanges between the UIBC member 
countries, the alignment of new entity approach strategies and also 
the preparations for the Congress of UIBC to be held in Brazil in 
October this year, an event which may host also the presentation of 
awards for “Best Baker” and “Best Confectioner” to the winners of a 
contest that UIBC is promoting worldwide.

de siNGAPuR A BRAsil

Del 9 al 11 de marzo, el Presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, 
estuvo presente en el Encuentro Ejecutivo de la Unión Internacional 
de Panadería y Confitería (UIBC) – una entidad en que el también 
es vicepresidente –, celebrada en Singapur, Asia, reuniendo a varios 
representantes de los países de ese continente, incluyendo Vietnam, 
Taiwán y las Filipinas. Fue la primera reunión encabezada por el 
nuevo presidente de UIBC, Antonio Arias (México). En la agenda del 
evento, el análisis de la situación de la industria de panificación en 
el mundo, el establecimiento de los intercambios entre los países 
miembros UIBC, la alineación de las nuevas estrategias de abordaje 
entidad y también los preparativos para el Congreso de UIBC que 
se realizará en Brasil en octubre de este año, un evento que puede 
albergar también la entrega de premios a la “Mejor Panadero” y 
“Mejor Pastelero” a los ganadores de un concurso que UIBC está 
promoviendo en todo el mundo.

lAuNched the diGitAl PlAtFORM “GluteN: cONtAiNs iNFORMAtiON”

After two months of trial operation, the digital platform 
“Gluten: Contains information” was officially launched at a 
ceremony held in March 18th, in São Paulo. The platform (www.
glutenconteminformacao.com.br), focused on social media, 
which have a great penetration to the public, is an initiative of 
four important entities in the production chain wheat derivatives 
– SAMPAPÃO, Abip, Abitrigo and Abimapi –, and was created 
to minimize the ignorance and misinformation about gluten 
consumption. The launching ceremony was attended by over 100 
people, including presidents and representatives of organizations, 
journalists, doctors, nutritionists and opinion leaders.

PuestA eN MARchA lA PlAtAFORMA diGitAl “GluteN: cONtieNe 

iNFORMAcióN”

Después de dos meses de la operación de prueba, la plataforma 
digital “Gluten: Contiene Información” fue lanzada oficialmente 
en una ceremonia celebrada en marzo 18, en São Paulo. La 
plataforma (www.glutenconteminformacao.com.br), centrada en 
los medios sociales, que tienen una gran penetración al público, 
es una iniciativa de cuatro importantes entedades de la cadena 
de producción derivados del trigo – SAMPAPÃO, Abip, Abitrigo y 
Abimapi –, e fue creada para minimizar la ignorancia y la falta 
de información sobre el consumo de gluten. La ceremonia de 
lanzamiento contó con la presencia de más de 100 personas, 
entre ellos los presidentes y representantes de las organizaciones, 
periodistas, médicos, nutricionistas y formadores de opinión.

WheAt PROductiON GROWs iN sãO PAulO

According to the Union of the Industry of Wheat of São Paulo 
(Sindustrigo) the acreage of cereal in the state of São Paulo increased 
by 40% and production more than 70% between 2013 and last year. 
About 20% of this growth was based on the expansion of crops in 
the region of Itapetininga and Avaré and 80% in the replacement of 
annual crops of wheat in the Paranapanema Valley region. In the 
period 2013-2015, wheat gained ground in São Paulo crops.

lA PROduccióN de tRiGO cRece eN sAO PAulO

De acuerdo con la Unión de la Industria del Trigo de São Paulo 
(Sindustrigo) de la superficie de cultivo de cereal en el estado de São 
Paulo aumentó en un 40% y la producción de más del 70% entre 
2013 y el año pasado. Alrededor del 20% de este crecimiento se basó 
en la expansión de los cultivos en la región de Itapetininga y Avaré 
y el 80% en la sustitución de cultivos anuales de trigo en la región 
del Valle de Paranapanema. En el período 2013-2015, el trigo ganó 
terreno en cultivos de São Paulo.

GOOd hORizONs FOR WheAt iN “MAcRi’s eRA”

Within a few time after assuming the presidency of Argentina, 
Mauricio Macri exempted wheat taxes and flour subsidy replaced 
the ROE – which acted as a barrier to contain exports when the 
government deemed necessary by affidavit, which is m transitional 
arrangements for free trade. “These measures liberalizing the 
export of Argentine wheat to Brazil and they intend to spend in a 
short time, the affidavit for the export license only as a statistical 
record,” says the president of Abitrigo Sergio Amaral. These 
intentions were revealed by the Agribusiness Minister of Argentina, 
Ricardo Buryaile, and the Secretary of Foreign Trade, Miguel Braum, 
in conversations with the caravan Abitrigo, who was recently in the 
neighboring country. Amaral, Marcelo Vosnika, chairman of the 
board of Abitrigo, and industry entrepreneurs joined the Brazilian 
delegation. “We could see the magnitude of the changes that are 
happening in Argentina. While before the Secretariat of Foreign 
Trade was led by a person who established barriers to exports, the 
aim is to liberalize the leader”, said Sergio Amaral.

BueNOs hORizONtes PARA el tRiGO eN lA “eRA MAcRi”

Dentro de un poco tiempo después de asumir la presidencia de 
Argentina, Mauricio Macri exenta de impuestos de trigo y harina 
de subsidio reemplazó el ROE – que actuó como una barrera para 
contener las exportaciones cuando el gobierno considere necesario 
mediante declaración jurada, que es m régimen transitorio de 
libre comercio. “Estas medidas de liberalización de la exportación 
de trigo argentino a Brasil y tienen la intención de pasar en un 
breve periodo de tiempo, la declaración jurada del certificado de 
exportación sólo como un registro estadístico”, dice el presidente 
de Abitrigo Sergio Amaral. Estas intenciones fueron revelados 
por el Ministro de Agroindustria Argentina, Ricardo Buryaile, y el 
Secretario de Comercio Exterior, Miguel Braum, en conversaciones 
con la caravana Abitrigo, quien estuvo recientemente en el país 
vecino. Amaral, Marcelo Vosnika, presidente de la junta de Abitrigo, 
y empresarios de la industria se unieron a la delegación brasileña. 
“Pudimos ver la magnitud de los cambios que están ocurriendo 
en la Argentina. Mientras que antes de la Secretaría de Comercio 
Exterior fue llevado por una persona que establece barreras a las 
exportaciones, el objetivo es liberalizar el líder”, dijo Sergio Amaral.
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serviços

cAleNdáRiO de cuRsOs BásicOs dA escOlA idPc – 2016
JuNhO

cuRsO dAtA diAs hORáRiO

Curso de Pasta Americana (9 horas) De 01/06 a 03/06 De Qua. a Sex. Das 8h30 às 11h30

Curso de Pasta Americana (9 horas) De 01/06 a 03/06 De Qua. a Sex. Das 16h00 às 19h00

Curso Cardápio de Inverno – Sopas, 
Cremes e Tortas (15h00) De 06/06 a 10/06 De Seg. a Sex. Das 8h30 às 11h30

Curso Cardápio de Inverno – Sopas, 
Cremes e Tortas (15h00) De 06/06 a 10/06 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h00

Curso de Decoração de Bolos com Bicos 
(15 horas) De 13/06 a 17/06 De Seg. a Sex. Das 8h30 às 11h30

Curso de Decoração de Bolos com Bicos 
(15 horas) De 13/06 a 17/06 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h00

Curso de Higiene e Manipulação  
(8 horas) De 13/06 a 14/06 De Seg. a Ter. Das 8h30 às 12h30

Curso de Responsável Técnico  
(15 horas) De 13/06 a 17/06 De Seg. a Sex. Das 8h30 às 11h30

Curso Básico de Salgados (20 horas) De 20/06 a 24/06 De Seg. a Sex. Das 8h30 às 12h30

Curso Básico de Salgados (20 horas) De 20/06 a 24/06 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h30

Curso de Rotulagem Nutricional  
(3 horas) 22/06 Qua. Das 16h00 às 19h00

MAiO

cuRsO dAtA diAs hORáRiO

Curso de Tortas Geladas (15 horas) De 02/05 a 06/05 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h00

Curso Básico de Salgados (20 horas) De 09/05 a 14/05 De Seg. a Sex. Das 8h30 às 12h30

Curso de Rotulagem Nutricional (3 horas) 11/05 Qua. Das 15h00 às 18h00

Curso de Tábua de Frios (3 horas) 12/05 Qui. Das 8h30 às 11h30

Curso de Tábua de Frios (3 horas) 12/05 Qui. Das 16h00 às 19h00

Curso Básico de Pizza (15 horas) De 16/05 a 20/05 De Seg. a Sex. Das 16h00 às 19h00

Curso de Pães Rústicos (17,5 horas) De 19/05 a 25/05 De Qui. a Qua. Das 8h30 às 12h30

Curso Especial de Festa Junina (9 horas) De 23/05 a 25/05 De Seg. a Qua. Das 8h30 às 11h30

Curso Especial de Festa Junina (9 horas) De 23/05 a 25/05 De Seg. a Qua. Das 16h00 às 19h00

Curso de Naked Cake (7 horas) De 30/05 a 31/05 De Seg. a Ter. Das 8h30 às 12h00

Curso de Naked Cake (7 horas) De 30/05 a 31/05 De Seg. a Ter. Das 16h00 às 19h30

a
normA TÉcnicA 
para pão tipo francês

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) publi-

cou, em 24 de abril de 2013, a “Norma Técnica ABNT NBR 

16170:2013 – Panificação – Pão tipo francês – Diretrizes” para 

avaliação da qualidade e classificação, elaborada pela Co-

missão de Estudo Especial Pão tipo Francês (ABNT/CEE-160). 

Essa norma estabelece as diretrizes para avaliação da quali-

dade e classificação do pão tipo francês e começou a valer a 

partir de 24 de maio do mesmo ano.

Pão tipo francês é aquele produzido a partir de ingredien-

tes essenciais, como farinha de trigo, sal, fermento biológico 

e água, apresentando características particulares, como pes-

tana, casca crocante e dourada com brilho, miolo branco e 

algodoado, odor suave e sabor agradável. Possui entre 50 g e 

60 g e, após forneamento não possui cobertura, nem a adição 

de amido(s), outra(s) farinha(s) ou farinha(s) integral(is). O 

pão tipo francês é produzido todos os dias nas padarias, sen-

do o mais consumido no Brasil, além de ser uma das princi-

pais fontes calóricas da dieta dos brasileiros.

Não obstante, o pão tipo francês é grande gerador de flu-

xo de clientes dentro das padarias, em sua maioria, Micro 

e Pequenas Empresas (MPE). Para melhor atendimento ao 

público nesses estabelecimentos, o site do SAMPAPÃO dis-

ponibiliza a norma ABNT para avaliação e classificação do 

pão francês. Acesse-a pelo endereço www.sindipan.org.br e 

melhore ainda mais seu negócio!

C
láud

io Lira

O pão francês tem características particulares, como pestana e 
casca crocante dourada, com brilho.

CARLOS ELIAS GONÇALVES PERREGIL
Rua Antonio de Lucena, 22

Vila Califórnia

A.J.M.M. CONFEITARIA LTDA. – EPP
Rua Caraibas, 242 – PerdizesBeM-viNdOs NOvOs 

AssOciAdOs dO sAMPAPãO! 

Conheça, agora, as novas padarias 
e estabelecimentos que passaram 
a fazer parte 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.
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