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editorial

Crise? Que crise?
Com muita garra, estamos vencendo a luta. Que as nuvens escuras do
imobilismo improdutivo se dissipem, e que o sol volte a brilhar no céu: estes
são os nossos maiores e melhores desejos.

d

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

Dizem por aí que somos, hoje, a somatória de todos os nossos atos no passado. Daí, a gente tira
a conclusão de que o que fazemos hoje é aquilo que vai determinar o que seremos no futuro.
Nada mais correto. A panificação paulistana,
paulista e brasileira enfrenta diariamente com
coragem e determinação o atual momento de dificuldades vivenciado pelo País, porque sabe que
boa parte deles está unicamente na cabeça da
população amedrontada diante dos fatos. Temos
que continuar trabalhando, como sempre fizemos, para derrotar a crise, porque é nessas horas
que aparecem a melhores oportunidades.
Meus amigos, como diz o filósofo João Borralho, de minha aldeia natal, Gebelim, em Portugal, “não há crise que resista ao trabalho.” E este,
o trabalho, é o maior patrimônio que temos. No
comércio, o setor de panificação continua sendo o primeiro a abrir suas portas e o último a
fechá-las. Isto é, quando as fecha, porque não
são poucas as casas que funcionam 24 horas,
para oferecer atendimento personalizado ao
consumidor, sempre e cada vez mais exigente.
Com a evolução de nosso modelo de negócio,
as padarias foram transformadas em verdadeiros centros gastronômicos e de multisserviço,
para que nossos clientes, além de comprar o
tradicional e sagrado pão de cada dia, também
possa se servir delas para fazer todo o seu ciclo
de alimentação, desde o café da manhã até a
sopa da madrugada.
Prova incontestável disso foi o sucesso da
realização da FIPAN 2016, que em “ano de crise”,
como insistem em titular alguns, foi uma das
melhores dos últimos tempos, batendo recordes
não só de negócios iniciados, como também de
visitação e público. Assim como nós, panificadores, nossos valorosos fornecedores, patrocinadores e parceiros não se sentiram ameaçados
diante do atual quadro de adversidades, que são
reais, sim, mas nem por isso instransponíveis.

Na cobertura especial da FIPAN 2016, que
vocês vão ler nesta edição da Revista IP&C, está
o retrato de mais esta vitória, que não é só do
SAMPAPÃO, como também de toda a nossa categoria e da cadeia que suporta o desenvolvimento do nosso setor, com respeito, dignidade
e dedicação. Por isso, gostaria de aproveitar esse
espaço para parabenizar não só os profissionais
da panificação, da confeitaria e do varejo que
dela fazem parte, bem como para estender os
nossos cumprimentos e agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para o êxito total
de mais esta edição da feira.
Face aos últimos acontecimentos na esfera
política, com a instauração de um novo governo
propositivo, proativo, competente e, sobretudo,
pró-industria, conseguimos vislumbrar - embora muitas dificuldades ainda permaneçam - o
estabelecimento de um cenário melhor para o
segundo semestre deste ano. Que as nuvens escuras do imobilismo improdutivo se dissipem,
e que o sol volte a brilhar no céu: estes são os
nossos maiores e melhores desejos.
Para isso, não é segredo para ninguém, teremos que continuar batalhando duro e intensificar nossa luta, por meio da coesão ainda mais
estreita, sólida e molecular de nossa categoria.
Então, contamos com o apoio de todos vocês
para, juntos, seguirmos em frente, e partirmos
para a conquista de objetivos ainda mais arrojados e alvissareiros.
Façamos, pois, valer o já citado mote do João
Borralho, de Gebelim, para criar uma vibração
positiva, geral e imbatível em prol da construção de um futuro ainda melhor. Afinal, somos
muitos. E, unidos, somos invencíveis!
Obrigado mais uma vez, um grande abraço
e boa leitura!
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OS cAmiNhOS dA
PANiFicAçãO muNdiAl
Em cONGrESSO

ANTErO PErEirA ENcONTrASE cOm O NOvO PrESidENTE dE
POrTuGAl

StockFree

O governador Geraldo Alckmin recebeu no sábado, 6 de agosto,
o presidente de Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. E o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, foi um dos convidados especiais para a recepção, realizada no Palácio dos Bandeirantes. Rebelo, eleito presidente no início deste ano, fez sua
primeira visita a São Paulo. Durante o encontro com o governador, ações de cooperação bilateral, cenário político e econômico português e brasileiro, o Museu da Língua Portuguesa e a
Escola de Portugal estiveram entre os assuntos principais de
De 12 a 16 de outubro será realizado, na sede do

discussão. O governo de São Paulo e Portugal têm protocolos

SAMPAPÃO, em São Paulo, mais uma edição do

de intenção assinados nas áreas de educação, investimentos e

Congresso Internacional da Panificação, promovi-

meio ambiente, na área de resíduos sólidos.

do pela Union Internationale de la Boulangerie et
reunirá as delegações de cerca de 40 países para
discussão dos caminhos da panificação em todo

Marcus Frediani

de la Boulangerie-Pâtisserie (UIBC). O encontro

o mundo. Na pauta do evento, alguns temas estarão em destaque, tais como a oferta e demanda
do trigo nos próximos anos, qualificação de mão
de obra na panificação e propostas para aumentar o consumo do pão, além da realização de mais
convênios para intercâmbio de profissionais entre
os países presentes. Além disso, o Congresso será
comemorações: a do Dia Mundial do Pão – que
acontece em no dia 14 de outubro, em frente ao
prédio da Fiesp, na Av. Paulista, com distribuição
de 30 mil pães franceses e de peças com informações e esclarecimentos sobre o pão como fator
de saúde às pessoas que passarem pelo local –, e,
ainda, da Festa da Primavera, que será promovida
no Clube de Campo Ceripan do SAMPAPÃO, em
Ibiúna, no domingo, 16 de outubro.

Whatsapp

FAlhA NOSSA!
Na seção “Painel de Notícias” da última edição da Revista IP&C (Nº 806), passamos
a informação errada de que o grupo “SAMPAPÃO Oficial”, criado no Whatsapp, para
agregar mais rapidamente informações ao dia a dia do panificador, estava aberto
à participação de padarias associadas ou não das entidades. Na verdade, o grupo
está aberto à participação apenas de associados do SAMPAPÃO. Pedimos sinceras
desculpas aos leitores pela falha!
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realizado simultaneamente a outras duas grandes

SAMPAPÃO

painel de notícias

umA rEcEiTA PrA lá dE ESPEciAl!
O SAMPAPÃO está divulgando entre seus associados a receita do
Pão de Vinho e Linguiça, criada pelo Sindipan-RS, e lançada oficialmente na 68a Convenção Nacional da Abip, realizada no final
do mês de maio, em Gramado, no Rio Grande do Sul, como parte
da proposta daquela entidade de lançar uma nova receita de pão
a cada convenção. Quem ainda não viu, pode conferir a receita do
Pão de Vinho e Linguiça no site do SAMPAPÃO.

um GrANdE SONhO cOmEçA A SE mATEriAlizAr
Marcus Frediani

Depois de um longo processo de produção e preparativos, começou a ser montado, no térreo do prédio-sede do
SAMPAPÃO (foto), o “Painel da História do Pão”, uma enorme obra de arte que vai contar, em imagens pintadas pelo
artista plástico Carlos Delarmelino, a trajetória do mais sagrado dos alimentos, desde o início do cultivo do trigo, nos
primórdios da Humanidade, até o evento das padarias modernas. E põe “enorme” nisso: serão sete painéis imensos,
que serão afixados na parede interna do átrio do edifício, ao
longo de seus impressionantes sete andares, bem diante do
elevador panorâmico do prédio. Os trabalhos estão sendo
coordenados por uma comissão especial, comandada pelo

clusão dos trabalhos de montagem está prevista para o iní-

diretor cultural do SAMPAPÃO, Ricardo Magalhães. A con-

cio do mês de setembro.

Marcus Frediani

SAmPAPãO SEdiA rEuNiãO AbiP Em SãO PAulO
Nos dias 27 e 28 de julho, o SAMPAPÃO sediou em
seu auditório, em São Paulo, a realização de mais
uma Reunião Nacional de Diretoria da Abip. O evento contou com a presença maciça da Diretoria da
entidade, que mostrou bastante interesse pelos
assuntos abordados, que atingem diretamente ao
setor de panificação, entre eles, recuperação previdenciária, impostos, NR-12, PL 2415 e 2946 e tendências do mercado consumidor. O encontro, que tanto
enriquece aos empresários panificadores, contou
com a presença de Paulo Skaf, presidente da Fiesp/
Ciesp, que trouxe boas notícias sobre as tendências
da economia do País.
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cOmiTê FEmiNiNO TrAzENdO
FElicidAdE PArA AS criANçAS
As Damas da Panificação não param de ajudar o próximo!
Prova disso é que logo após de concluir com sucesso a campanha “Ajude a Ajudar”, destinada à arrecadação de produtos de higiene para idosos, e que contemplou o Lar Mãe Mariana, na cidade de Poá, o Comitê Feminino do SAMPAPÃO,
já enveredou por outra empreitada. Desta vez, é a campanha
“Não deixe um brinquedo carente!”, cuja proposta é angariar
brinquedos novos para centros infantis de acolhimento. As
padarias interessadas em participar da ação, que vai até o
dia 23 de outubro, o “Mês das Crianças”, receberão uma caixa para acondicionar os brinquedos e material de divulga-

nidade. E, para isso, contamos com a participação de todos,

ção para ser também colocado nos estabelecimentos. “To-

dos panificadores, das empresas e, é claro, do SAMPAPÃO”,

das as campanhas que realizamos são muito gratificantes,

resume, feliz, Evane dos Santos, presidente do Comitê Fe-

porque elas representam um bem necessário a toda comu-

minino. Colabore!

lidErANçA E mArkETiNG A FAvOr dA PANiFicAçãO
AZM | Marcus Frediani

Dando continuidade ao Programa de Palestras realizadas em parceria com o Departamento da Micro e Pequena Indústria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Dempi), o SAMPAPÃO
recebeu no último dia 31 de maio, o professor da FMU José Bernardo
Enéias de Oliveira, que falou sobre a importância da formação de
líderes na condução de equipes vencedoras. Já no dia 28 de junho,
foi a vez da Profa. Ana Maria Ramaglia, da Universidade Anhembi
Morumbi, ministrar a palestra intitulada “Como fazer o marketing
trabalhar a seu favor em tempos difíceis”. Ambas as atividades foram muito proveitosas e trouxeram altíssimos níveis de informação
diferenciada, recebendo, por isso, excelentes avaliações dos participantes na plateia.

Com o planeta contabilizando em breve entre 9 e 10 bilhões de habitantes, as perspectivas de crescimento da demanda representam
um verdadeiro desafio para a cadeia agroalimentar e para a sua distribuição. A edição 2016 do SIAL Paris – que acontece na capital francesa entre 16 e 20 de outubro – pretende ser o reflexo da evolução e das
tendências do setor da distribuição que soube valorizar sua oferta
diante da multiplicação dos pontos de venda. Realizada a cada dois
anos, em 2016 a SIAL Paris espera não só repetir, como suplantar os
feitos de sua última edição, em 2014, quando reuniu 7.000 expositores e 160.000 compradores internacionais.
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TrOcANdO O AvENTAl dE
ESTudANTE PElO chAPéu
dE PrOFiSSiONAl

PurATOS, GuArdANdO A
mEmóriA dA PANiFicAçãO
Após quase 100 anos se dedicando a descobertas e cria-

TV SAMPAPÃO

ções que desafiam o paladar do consumidor em aromas e
sabores, a Puratos idealizou a primeira Biblioteca de “Massa Madre” do mundo, instalada bem próximo à sua sede, no
interior da Bélgica. Como se sabe, a massa madre é um organismo vivo, um fermento natural, que confere características únicas aos pães. Para demonstrar sua paixão pela arte
de fazer pão e fazer com que outros apaixonados possam
guardar suas criações por longos anos, a Puratos iniciou,
em sua biblioteca, uma “coleção” massas madre de todo o
planeta. E, para esse projeto, foram selecionadas amostras
O dia 17 de junho foi muito especial para um grupo
de pessoas não menos especiais, em Caieiras. Nessa data, em cerimônia realizada no auditório do Paço
Municipal daquele município, depois de dois meses
de treinamento, elas receberam os certificados de
participação e conclusão do curso de “Formação de

de três massas madre tradicionais no mercado brasileiro:
as das padarias Benjamin e Cepam, e a da Brico Alimentos,
que serão armazenadas com segurança e mantidas “vivas”
pelos próximos anos, conservando as receitas de pães que
foram criadas e aperfeiçoadas por essas panificadoras há
mais de 50 anos.

ção Profissional da CIMAPI, fruto da parceria da empresa com o SAMPAPÃO – por meio da Escola IDPC –
e com a Prefeitura de Caieiras, contando, ainda, com
o apoio da Adimix, Moinho Santa Clara e Ryco. “Para
nós e para os alunos, essa é uma iniciativa eficiente,
uma vez que, além de conferir uma habilitação profissional muito útil, que serve para toda a vida para
essas pessoas, ela também permite a formação de
mão de obra qualificada, tão necessária para o setor de panificação”, registrou na ocasião Antero José
Pereira, presidente do SAMPAPÃO. Vários diretores e
representantes da entidade, bem como autoridades
e empresários prestigiaram o evento, entre eles a vereadora de Caieiras, Jailma Barbosa, e o diretor da Cimapi, Roberto Buono.

cAkE bOSS FEchA PArcEriA miliONáriA cOm A J.mAcêdO
A J.Macêdo, tradicional fabricante de farinhas de trigo, acaba de anunciar uma
parceria inédita com Buddy Valastro. O acordo com um dos mais renomados confeiteiros da atualidade – e o primeiro realizado por Buddy com uma companhia
do setor de alimentos na América Latina – contará com investimentos da ordem
de R$ 30 milhões a serem realizados pela empresa, contemplando, entre outras
ações, a modernização das embalagens de sua marca líder de mercado Dona
Benta e o lançamento de uma nova linha de produtos, a Delícias da Dona Benta.
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Puratos

Padeiro”, promovido pelo Centro Técnico de Forma-

novidades
Marila

n

cOm cErEAiS NObrES
Pensando em quem busca aliar a praticidade com uma vida mais saudável, a Marilan acaba
de ampliar seu portfólio de produtos com o lançamento do PIT STOP GRÃOS ANCESTRAIS,
um biscoito integral com quinoa, chia e linhaça, que vai agradar aos exigentes paladares de
quem busca uma alimentação balanceada. Além dos cereais integrais, os produtos também
contam com redução de 25% das gorduras totais e 30% do sódio, comparados aos demais
biscoitos disponíveis no mercado. Em apresentações de embalagem individual e com seis
pacotes. SAC: 0800 11 6933. Site: www.marilan.com

Pif Paf

SAlGAdiNhOS diFErENciAdOS
Lançada em 2015, a família Ladelli – marca do Grupo Pif Paf – não para de
crescer. A linha acaba de ganhar um super reforço, com o lançamento de
variadas opções de SALGADINHOS PARA FESTAS. São seis sabores: Coxinha
com Recheio de Frango, Coxinha com Recheio de Frango com Requeijão, Quibe
com Requeijão, Esfirra com Recheio de Carne, Delícia de Mussarela e Delícia
Napolitana. “Mais uma vez, estamos oferecendo produtos diferenciados, de
qualidade e super práticos: basta aquecer!”, explica Luiz Carlos Mendes Costa,
diretor superintendente da Pif Paf. SAC: 0800 283-0872.Site: www.pifpaf.com.br

dElíciA NA cANOA
A McCain, líder mundial na produção e venda de batatas pré-fritas congeladas, acaba de
lançar a BATATA CANOA. Seguindo a qualidade McCain, sendo crocante por fora e macia
por dentro, esta deliciosa novidade possui corte diferenciado, especialmente elaborado para
acompanhar diferentes molhos, o que permite ao consumidor criar e diversificar de acordo
com o gosto dos seus convidados e da sua família. O lançamento faz parte do plano de
McCain

expansão da empresa que, afim de atender às expectativas de seus consumidores e agradar
aos mais variados gostos, tem apostado, cada vez mais, na diversificação de sua gama de
produtos. SAC: 0800 704 3236. Site: www.mccain.com.br

Nissin

AlTA crEmOSidAdE
A Nissin Foods do Brasil traz uma novidade para os apreciadores de massa que gostam
de praticidade: o novo sabor TALHARIM ALFREDO, que traz queijo parmesão com creme
de leite, o conhecido molho Alfredo. Além do sabor, o produto tem como diferencial
a sugestão de preparo com água e leite, resultando em um produto final com mais
cremosidade. “Estamos sempre buscando novidades e variedades de sabores para agradar
o nosso consumidor. E o novo Talharim Alfredo chega para atender aos pedidos por um
molho com sabor queijo”, conta a Alessandra Tezoto, gerente de Marketing da Nissin.
SAC: 0800 727 6020. Site: www.nissin.com.br

cOcO E whEy JuNTOS NO PAliTO
Mais uma deliciosa novidade acaba de chegar no mercado: o sorvete COCONUT WHEY, da Time4,
idealizado em parceria com a LIV Drinks. O novo picolé é uma versão premium do já famoso sorvete de
proteínas da Time4, que surge agora em novo sabor. O produto funcional utiliza leite de coco em sua

LIV Drinks

formulação para proporcionar mais suavidade de textura e sabor. “Combinamos os benefícios do whey
protein isolado com os do coco para o desenvolvimento do picolé Coconut Whey, que além de altamente
nutritivo, também ficou delicioso”, afirma a farmacêutica Giselle Sell, proprietária da Time4, que é
referência de inovação no mercado alimentício brasileiro. SAC: (11) 5505-2332. Site: www.livdrinks.com.br
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EquilibrAdAmENTE lEvE
A Brasil Kirin tem uma grande novidade para os apreciadores de cerveja artesanal: a BADEN BADEN
5 GRÃOS, que chega para conquistar paladares mundo a fora. Sua fórmula traz a combinação de
ingredientes não óbvios, mas que com o cuidado e perfeccionismo dos mestres cervejeiros da Brasil Kirin
em sua receita: amaranto, aveia, quinoa, trigo, além é claro da cevada. Os grãos trazem múltiplos e
harmônicos aromas e sabores, com cor dourada e espuma cremosa.
SAC: 0800 771 0123. Site: www.brasilkirin.com.br

Brasil Kirin

conseguiu chegar num equilíbrio, trazendo harmonia entre leveza e amargor. São cinco grãos milenares

dE rOuPA NOvA
Ao comemorar dez anos de existência, a Baggio Café decidiu analisar seu
passado, entender presente e, principalmente, planejar o futuro. O resultado
é uma NOVA IDENTIDADE VISUAL para seus produtos, que remetem com
clareza todo o conceito artesanal da marca. O trabalho, que contou com o
Baggio Café

planejamento da agência de branding Mídia13, elencou os quatro fatores mais
importantes da marca: a tradição, a emoção, qualidade e a inovação. Com as
novas embalagens, a Baggio pretende reforçar sua imagem na memória do
consumidor, dando a ele o conceito de “feito à mão” de seus cafés.
SAC: (19) 3541-7000. Site: www.baggiocafe.com.br

SAquê cOm FlOcOS dE OurO
Os japoneses são reconhecidos mundialmente pelas suas inteligentes invenções e contribuições a
diversos campos do saber no mundo. Na gastronomia não poderia ser diferente. A milenar bebida,
que simboliza a cultura nipônica em sua forma mais pura, ganha uma versão totalmente especial. Por
meio da TRADBRAS, empresa focada na importação e exportação de produtos da cultura oriental, os
Tradbras

brasileiros poderão conferir de perto o sabor autêntico do SAQUÊ PREMIUM HAKUSHIKA, que traz
flocos de ouro comestíveis em sua composição. A bebida, que será comercializada em garrafas com
720ml, possui teor alcoólico de 14% e tipo Seco. SAC: (11) 3229-6455. Site: www.tradbras.com.br

Light Chef

Wickbold

zErO AdiçãO dE AçúcArES 2
zErO AdiçãO dE AçúcArES 1

O interesse do consumidor por produtos saudáveis sem

A Light Chef apresenta ao mercado sua NOVA LINHA DE SUCOS

abrir mão do sabor aumenta a cada dia. Para atender

INTEGRAIS, sem conservantes, zero sódio e zero açúcar, em

essa demanda a Wickbold apresenta a TORRADA

garrafas com 300ml, nos sabores Tangerina, Maçã, Uva Verde e

ZERO, que alia diversos benefícios nutricionais com a

Uva Integral. De acordo com Felipe Dubau, diretor da empresa, o

crocância e o sabor característicos da marca. Moderna,

objetivo da inclusão é inovar o menu e oferecer opções completas e

a embalagem da nova torrada foi inspirada na do Pão de

deliciosas em um único lugar. “Os clientes buscam boas alternativas

Forma Zero. Exclusividade da marca, a Torrada Zero vem

para o dia a dia e queremos surpreender esse público com um

acompanhada do exclusivo saco Zip, ideal para guardá-

serviço que ofereça praticidade e a certeza de estarem consumindo

la após a abertura da embalagem. Com a conservação

refeições balanceadas, com alimentos selecionados e sem o uso de

correta, ela continua crocante e mantêm o sabor

conservantes, corantes e aditivos”, explica o executivo.

característico por muito mais tempo.

SAC: Site: www.lightchef.com.br

SAC: 0800 011 1938. Site: www.wickbold.com.br
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fipan 2016
Fotos: Roberto Silva

Inspiração e altas doses de

bons negóCIos

Q

FIPAN 2016 dá um “chega pra lá” na crise e se transforma
na pedra angular da recuperação do setor.

Quem teve a oportunidade de visitar a FIPAN 2016 – Feira

máquinas, insumos e produtos expostos nos 350 estan-

Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Inde-

des da feira, que comportaram um total superior a 400

pendente de Alimentos, realizada entre os dias 26 e 29 de

marcas. Com 36 mil metros quadrados de área, a feira

julho, nos Pavilhões Vermelho e Verde Expo Center Norte,

recebeu 160 caravanas de todo o Brasil, além de visitantes

em São Paulo, teve a nítida e legítima sensação de que as

de 60 países, com grande destaque para as participações

coisas estão mudando na economia do Brasil. E mudando

da França e da China. E a satisfação do público foi geral,

para melhor!

como já estão revelando os primeiros dados da tabulação

E os resultados do evento mais do que comprovam

da pesquisa realizada com os visitantes durante a feira.

isso: ao longo de seus quatro dias, o evento recebeu mais

A cerimônia de abertura do evento foi prestigiada pela

de 60 mil visitantes profissionais e superou a impressio-

presença de várias autoridades e personalidades ligadas

nante marca de R$ 1,2 bilhão de negócios iniciados entre

ao setor, entre eles o presidente da FIESP/Ciesp Paulo

14
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Skaf; os deputados federais Arnaldo Faria de Sá e Vicente
Cândido; os vereadores Edir Sales e Toninho Paiva; o vice-presidente da Região Nordeste da Associação Brasileira
da Indústria de Panificação e Confeitaria (Abip) Alfredo
Raimundo Correia Dacal, representando o presidente daquela entidade José Batista de Oliveira; o presidente da
Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do
Estado de São Paulo (AIPESP) Manoel Alves Rodrigues; e
o presidente do Sindicato da Indústria do Trigo no Estado
de São Paulo (Sindustrigo) Christian Saigh.
“Contra dados e fatos não há argumentos. E o sucesso da FIPAN 2016 mostra que o setor de panificação não
se rendeu à crise econômica brasileira e encontrou novas
formas para crescer e implementar seus negócios, seja
por meio da modernização e reforma dos estabelecimentos, seja pelo aumento da oferta de produtos e serviços a
seus clientes, passando a servir refeições no horário do
almoço, rodízio de sopas e pizzas no jantar, além de um

piradora, que, de forma muito construtiva, ajudou a de-

café da manhã com várias opções, principalmente nos fi-

volver a esperança ao setor, principalmente por meio do

nais de semana. Mais uma vez, a criatividade e a ousadia

intercâmbio de ideias. “Quando um panificador, dono de

dos panificadores falaram mais alto e contribuíram para

restaurante ou de um pequeno varejo fica recluso à esfe-

a evolução desse desempenho”, afirma, comemorando os

ra de seu estabelecimento, sem conversar com ninguém,

resultados da FIPAN 2016, Antero José Pereira, presidente

só ouvindo notícia ruim na Imprensa, a tendência natural

do SAMPAPÃO, sigla que congrega o Sindicato e Associa-

é ficar receoso e até mesmo deprimido. Mas aí, quando

ção dos Industriais da Panificação e Confeitaria de São

ele vem para a FIPAN, encontra um monte de gente que

Paulo, além do Instituto de Desenvolvimento da Panifi-

está passando pelos mesmos problemas que ele, tem a

cação e Confeitaria (IDPC), escola técnica de panificação

oportunidade de conversar, de trocar ideias e de discutir

mantida pelo Sindicato.

soluções possíveis, a escuridão vai embora e o cenário se

Sem dúvida alguma, a FIPAN 2016 foi uma feira ins-

ilumina, mostrando que o ‘bicho’ da crise não é tão feio
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Diversas
autoridades e
personalidades
ligadas ao setor
de panificação
prestigiaram a
inauguração da
FIPAN 2016.

assim, e que, sim, existem caminhos”, pontua, por sua

palestras técnicas de atualização realizadas pela FIESP e

vez, Manoel Alves, presidente da AIPESP.

a área de conteúdo FIESP/Prática/Nestlé, bem como com

Durante a feira, foram lançados vários produtos que

as atividades desenvolvidas no Espaço Senac de Conteú-

estarão à venda nas panificadoras e no mercado de food-

do e Performances e “Isso sem falar da programação da

service de São Paulo e do Brasil. “O ponto alto da FIPAN foi

TV SAMPAPÃO, que promoveu diversas mesas redondas,

o contato dos expositores com nossos visitantes, que pu-

para discussão de temas de grande importância para o

deram ver, degustar e conferir de perto o desempenho dos

setor de panificação, tais como inovação, tendências de

itens de gastronomia – aprendendo, inclusive, a decorar

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

bolos e tortas, preparar pães diferenciados –, bem como
observar o funcionamento e todo o cenário de novas possibilidades colocados à disposição deles pelas modernas
máquinas e equipamentos expostos, dotados com a mais
avançada tecnologia e estritamente dentro das rígidas
exigências da NR-12.
“Além disso, tivemos a grande participação do público
com o nosso exclusivo espaço FIPAN PIZZA ROLDÃO e a
Arena Show da Escola IDPC, que contou com diversos cursos, aulas expositivas, palestras e performances para capacitação profissional, focadas na apresentação de pães
rústicos de qualidade, com fermentação longa de massa
madre, e alternativas para quem não pode se alimentar
com glúten, além de doces criativos”, relaciona o presidente Antero Pereira, destacando ainda a qualidade das
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tação de vários cases de sucesso, tudo com transmissão

ambiente capaz de proporcionar aos panificadores um

ao vivo na feira, e vídeos disponíveis no site das nossas

contato direto com o portfólio Bunge. Ao mesmo tempo

entidades”, complementa o presidente.

em que falamos de negócios, o cliente degustou produtos

Destinada exclusivamente a profissionais convidados,

preparados na hora. Foi muito enriquecedor para os dois

ligados à indústria de panificação, confeitaria e à cadeia

lados”, explica Francisco Ganzer, diretor de Trigo e Ingre-

do foodservice – como restaurantes, pizzarias, lanchone-

dientes da Bunge Brasil.

tes e cafeterias, entre outros –, a edição 2016 da FIPAN

Autor do livro “Evolução e História da Panificação e

foi realizada pelo SAMPAPÃO com o patrocínio da Souza

Confeitaria Brasileira” e gerente nacional de Serviço de

Cruz e apoio da AIPESP, Abip, Sindustrigo, FIESP e CIPAN.

Atendimento ao Cliente Bunge e da Academia Bunge, o

A organização, mais uma vez, foi da Seven.

chef Luiz Farias, além de receber a grata surpresa de sua
eleição pela UIBC como “Melhor Chef Confeiteiro do Mun-

ExPEriêNciA ENriquEcEdOrA

do 2016” (Veja o quadro na Pág. 27), comandou a padaria e

Mercados que resistem à crise econômica foram o princi-

seu cardápio. “Muitos fatores contribuem na preparação

pal foco dos lançamentos dos expositores da FIPAN 2016.

do pão perfeito. No caso do tradicional pão francês, ca-

Com o objetivo de trazer soluções para os setores da pani-

racterísticas essenciais são a consistência do miolo, a cro-

ficação, confeitaria e pizzaria, a feira trouxe um número

cância da casca e a pestana, aquela ‘abertura’ em cima do

gigantesco de novidades para vários segmentos que, se-

pãozinho”, ressalta o especialista.

guramente, devem aquecer economia nacional.
Esse espírito, por exemplo, dominou o “conteúdo” dos
estandes das empresas fornecedoras de matérias-primas,
como foi o caso da AB Brasil, que, em sua décima participação na FIPAN, apresentou, em seu estande de 160m2,
seis lançamentos de suas marcas Fleischmann, Mauri e
Panesse – entre os quais sua nova massa Pão de Ló Chocolate e os recheios de Maracujá Cremoso e Chocolate ao
Leite –, junto com a promoção de mais de dez aulas-show.
Enquanto isso, a Bunge se ocupou, em seu estande
de 150m2, de revelar os segredos do pão francês perfeito,
além das tendências globais de panificação. Para receber
o público do evento, a empresa montou uma autêntica
padaria, onde foram servidos itens tradicionais, como
o campeão pão francês na chapa. “Buscamos criar um
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divErSidAdE dE liNhAS

de glúten e lactose e ideal para o preparo de bolos, tortas,

Enquanto isso, o Grupo Ocrim, dono da marca Mirella, fez

quiches, bolinhos de chuva, panquecas e qualquer prato

uma participação institucional na feira, com o objetivo

em que se deseja substituir a farinha de trigo. Outra que

de mostrar aos visitantes todo o seu portfólio nacional,

também se destacou nessa área foi a Emulsant, que entre

que além das farinhas e pré-misturas da marca Mirella,

as novidades de seu estande trouxe a mistura para enri-

especiais para o mercado de panificação e confeitaria,

quecimento de massas sabor de manteiga Mantepan, uma

também inclui itens comercializados em outras regiões

gordura vegetal extra cremosa, que serve para a fabricação

do País, tais como massas, biscoitos e até rações animais.

de todos os tipos de pães, diminuindo a quantidade de gor-

“Fizemos isso não só para mostrar aos panificadores de

dura usada em 50% ou mais, além de aumentar a vida útil

São Paulo a diversidade de produtos oferecidos por nos-

do pão e dificultando a probabilidade de ele murchar.

sas marcas, como também para deixar o nosso estante

Na FIPAN 2016 também foi possível ver as novidades

mais aconchegante para os visitantes das outras partes

trazidas pela Back Frost, no segmento de produtos conge-

do Brasil, que vêm em peso para a FIPAN, com a visão de

lados pré-assados voltados para panificação, com padrão

itens que eles conhecem muito bem”, enfatiza José Go-

de qualidade internacional. “Nesta nossa primeira par-

mes, gerente de Vendas do Ocrim/Mirella.

ticipação na feira, apresentamos ao mercado brasileiro a

Marcando sua volta à FIPAN nesta sua edição 2016, a

tecnologia alemã de produtos congelados, viabilizada por

Amafil Alimentos fez sucesso entre os visitantes da fei-

um processo que garante o mesmo padrão dos frescos,

ra com as demonstrações de seus produtos derivados da

além de proporcionar praticidade e economia ao ponto de

mandioca. Entre eles, a Mixture, farinha totalmente isenta

venda. São 27 itens de panificação, feitos com massa de

um luGAr muiTO ESPEciAl
PArA A PizzA
Este ano, a FIPAN ganhou um espaço especial voltado para
pizzarias e pizzas de padaria, o FIPAN PIZZA ROLDÃO, fruto
de uma parceria com o Roldão Atacadista, uma das maiores
referências no autosserviço do País. Além do estande,
instalado em uma área de aproximadamente 900 m²,
no qual expôs todos os insumos para os pizzaiolos, a rede
atacadista também promoveu performances de grandes
chefs, bem como, durante os quatro dias da feira, recebeu
palestrantes para abordar as novidades do setor e, ainda,

de pizzarias está crescendo. Por isso, montamos o

tratar diversos temas ligados à gestão do negócio de pizzas

espaço para apoiar os novos empreendedores do ramo

dentro das padarias, entre os quais tecnologia, vendas,

da pizza”, afirma, Artur Raposo, diretor de Operações e

motivação e aspectos jurídicos. Os patrocinadores do

Supply Chain do Roldão Atacadista. “A ideia é apresentar

espaço foram a Nestlé Professional, Aurora Alimentos,

as novidades do setor e oferecer informações de gestão”,

Arrifana Alimentos, Caparroz, Catupiry, Ferri, Gomes da

completa. “O Roldão é nosso parceiro junto à Escola Móvel

Costa, Harald, Itambé, MG Contécnica, Moinho Anaconda

do IDPC. E, nessa edição da feira, foi nosso parceiro no

e Ultragaz, que além de expor seus portfólios, também

FIPAN PIZZA ROLDÃO, espaço que criamos para atender

tiveram seus produtos utilizados no preparo das receitas

aos pedidos tanto pelos panificadores visitantes, quanto

apresentadas nas performances dos chefs convidados.

dos pequenos varejistas de alimentos que visitam a feira

“Os insumos para pizzaria estão sendo cada vez mais
buscados em nossas lojas. Isso significa que a quantidade
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fermentação natural e sem conservantes”, conta o alemão

a atenção dos visitantes. A grande novidade da Mix foi

Heinz Verst, diretor geral da empresa, que também traba-

o lançamento de nova Pasta Americana, especialmente

lha com uma extensa linha de pães de grãos e sementes,

desenvolvida para a confeitaria fina, um produto versátil,

como girassol, centeio, abóbora e multigrãos, entre outros.

de excelente textura e cor branca acetinada. Já a Selecta
Chocolates apresentou três novos produtos com o sabor

cONFEiTAriA PrEmium

“Blend”, uma combinação de chocolate ao leite com meio

Com suas marcas Mix e Selecta Chocolates, a Duas Rodas,

amargo, que proporciona um sabor equilibrado, com per-

marcou presença na FIPAN 2016 com um estande de 85m²,

fil acentuado de cacau. “Nossa participação na feira teve

para o qual trouxe atrações sofisticadas, que chamaram

como objetivo reforçar as nossas marcas, além do nosso

Muitos Chefs
famosos
prestigiaram a feira,
como foi o caso de
Olivier Anquier.

20

IP&C 807 Ago/Set 2016

fipan 2016
O estande do
SAMPAPÃO:
sempre
movimentado
nos quatro dias
da mostra.

crescimento no segmento de foodservice, tanto nas áreas

sileiros, destaca Reinaldo Bertagnon, executivo da Village.

de panificação e confeitaria – com a integração da Mix

Já a Callebaut, que contava com os sabores de choco-

Indústria de Alimentos e Bebidas ao grupo Duas Rodas –,

late meio amargo e ao leite, trouxe para a feira seu novo

quanto no mercado de chocolates, com a ampliação do

chocolate branco da linha Malchoc. Conhecidos por se-

portfólio da Selecta”, afirma Marco Paulo Pereira Henri-

rem chocolates diet e sem adição de açúcar, o novo produ-

ques, gerente de Marketing da Duas Rodas, destacando,

to continua a levar o sabor quase idêntico aos chocolates

ainda, a participação de Lucas Piubelli, parceiro da Mix e

tradicionais, mesmo o açúcar sendo substituído por mal-

vencedor da Batalha dos Confeiteiros da América Latina,

titol como adoçante. A empresa também lançou a Pasta

na programação de demonstrações e cursos também pro-

Pura de Pistache, especialmente desenvolvida para aten-

movidos no estande.

der a chefs e confeiteiros com receitas de cremes, recheios

Fazendo sua estreia na FIPAN 2016, a Village, por sua
vez, mostrou na feira o seu portfólio completo de produtos,
composto por bolos, waffers e biscoitos, além de seus tradicionais panetones. Os grandes destaques foram sua linha
de bolos, que ganhou novo tamanho com 180g, em embalagem reestilizada, para valorizar ainda mais o produto,
bem como o lançamento do sabor “Mesclado”, de chocolate e baunilha, com receita exclusiva, desenvolvida especialmente para agradar ao paladar dos consumidores com
restrição à lactose. “Este ano, continuaremos a investir no
setor de panificação e foodservice, a fim de ampliar nossa
participação no mercado nacional. Para isso, nossa participação na FIPAN foi muito importante, não só para mostrar
toda a nossa linha de produtos, como também para buscar
novos distribuidores para alcançar as padarias, confeitarias e outros pequenos varejos em todos os estados bra-
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é que o novo produto não necessita do acréscimo de nenhum ingrediente, pois já vem pronto para realizar receitas, o que, somado a seu ótimo preço, ajuda a aumentar a
margem de vendas das panificadoras e confeitarias.
FOOdSErvicE Em AlTA

Em sua participação na FIPAN 2016, a Vigor Food Service,
unidade de negócios direcionada ao mercado profissional
de confeitaria e culinária da Vigor Alimentos, também levou muitas novidades para seu estande com 150m2, caracterizado como uma boulangerie francesa. Entre os destaques estiveram os lançamentos da Margarina Melange
Amélia, do Recheio Cremoso Sabor Queijo Vigor, além da
apresentação de aulas-show com a confeiteira Amélia
Lino – que mostrou toda sua técnica em Flower Cakes e
e gelatos. Ponto alto da participação da Callebaut na feira

bom gosto na decoração de bolos –, de batalhas entre os

foi também a participação do chef pâtissier Caio Corrêa,

chefs do time do Centro Técnico da Vigor, e de um espa-

da Boutique CFC, ensinou no estande o passo a passo da

ço para experiência 4D, onde foi possível navegar por um

receita de sua Verrine Passion Chocolat, uma novidade

mundo virtual e conhecer o novo site da marca. Destaque

desenvolvida exclusivamente para a Callebaut Chocolate

do estande da Vigor foi, ainda, o “Duelo de Gigantes”, en-

Week, evento realizado pela marca entre 22 a 31 de julho,

tre os chefs de cozinha Henrique Fogaça, jurado do Master

reunindo 15 endereços da cidade de São Paulo, no qual o

Chef, da Band, e Guga Rocha, apresentador do programa

público pôde se deliciar com sobremesas preparadas com

Homens Gourmet, do FOXLIFE, que se enfrentaram numa

o chocolate belga da marca.

divertida batalha gastronômica.

Outro destaque na área de confeitaria na FIPAN 2016

A JBS S/A – Friboi também participou da FIPAN 2016,

foi a participação da Alispec, que inovou com o lança-

apresentando soluções de quatro marcas do seu portfólio

mento Brigadeiro Ditacho Panificação, um produto que

– Do Chef Friboi, Friboi, Maturatta Friboi e Angus Friboi –,

promete facilitar a rotina nas padarias. Além de manter o

com opções para o varejista manipular, servir ou vender

sabor e a textura ideal do brigadeiro tradicional, ele não

nas padarias, mirando a forte tendência do mercado na-

cristaliza, não gruda nas mãos e possui uma validade

cional que é a venda de carnes nesses estabelecimentos,

maior em relação às receitas caseiras. Outra vantagem

que passam também a ser uma opção de ponto de venda
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bos químicos e agrotóxicos e compatíveis com o sistema
Nespresso, aproveitou o evento para lançar o Drip Coffee
Santa Monica. Considerada como um ‘café de bolso’, a
novidade é composta por um sachê de café em pó com
hastes flexíveis que se encaixam nas bordas de copos ou
xícaras para permitir que a pessoa prepare um café coado
na hora. Por ser embalado individualmente, o consumidor pode levar a dose de café para onde quiser. “Queremos ‘voltar às origens’ e resgatar a tradição do café coado
com qualidade, praticidade e economia. Por isso, estamos
lançando o Drip Coffee para que as pessoas possam comprar nosso produto na padaria e levá-lo para qualquer
lugar, a fim de preparar na hora uma dose de café fresquinho”, explica Marcelo Moscofian, diretor da Santa Mode alimentos e ingredientes em geral. Criada para atender

nica, contando que a empresa também vem apostando,

às demandas específicas do setor de serviços alimentares,

para o mercado de padarias e foodservice, na parceria com

a nova linha Do Chef Friboi foi o grande destaque do es-

as máquinas de café filtrado da Bunn, que utilizam alta

tande da empresa, porque além de ampliar a atuação da

tecnologia e baixo custo, para possibilitar o controle da

Friboi no setor de carne bovina, acrescenta ao portfólio

extração e garantir uma bebida mais saborosa.

pescados, suínos e vegetais em embalagens maiores, produzidos na medida certa para o setor de foodservice. Com

TEcNOlOGiA APlicAdA

isso, a marca passa a oferecer uma solução completa ao

A edição 2016 da FIPAN foi também muito rica na apre-

setor, agilizando a logística de recebimento dos clientes

sentação de novas máquinas e equipamentos para pro-

com garantia de fornecimento durante o ano todo. E, para

dução de pães e outros de alimentos salgados e doces,

os clientes, isso significa aumento da eficiência, redução

bem como na de acessórios e embalagens com visual e

do desperdício e economia de tempo.

design avançado, destinadas ao acondicionamento das

A FIPAN também apresentou muitas novidades para

verdadeiras “joias” fabricadas nas padarias e confeitarias.

os amantes do café. O destaque ficou por conta da Café

Assim, o grande foco dos lançamentos foram soluções

Gourmet Santa Mônica, que além de trazer para a feira

que garantem lucratividade e economia, com altas doses

seu novo café orgânico em cápsulas, produzido sem adu-

de inovação e praticidade, aptas a vencer qualquer crise.
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nologia exclusiva para dosagem simultânea do recheio e
da casquinha do chocolate feito em moldes. “Desenvolvida na Europa, a máquina recheia cones, tortinhas e barras de chocolate. Além disso, possui controle de velocidade e de temperatura, mecanismo para tirar o excesso de
cobertura e aço inoxidável em alumínio”, destaca Renan
Araújo, diretor comercial da companhia.
Já a Refriac, tradicional fornecedora de equipamentos
centrais de refrigeração e agora parceira da instaladora Padeiro Refrigeração, mostrou na feira uma evolução
tecnológica de seu já consagrado sistema de refrigeração
central com glicol. “Fruto de uma aliança tecnológica com
a alemã Schneider Eletric, que desenvolveu um sistema
de monitoramento e operação com o auxílio de microproCom essa proposta, a Toledo apresentou na feira o

cessadores eletrônicos, a novidade proporciona grande

novo Fatiador de Frios Prix Uni 350 Ga, um fatiador de

economia de energia, aliada a funcionalidades operacio-

frios, que conta o número de fatias. “Além disso, para pe-

nais, que reduzem consideravelmente as despesas com

ças menores de frios, o fatiador traz o ajuste do curso do

manutenção”, pontua o engenheiro Angelino Padeiro Jr.,

carro, o que faz o corte automático ser mais rápido e pre-

da Padeiro Refrigeração.

ciso. A novidade é capaz de proporcionar de 40 a 60 fatias

Com foco na oferta de soluções para driblar as dificul-

por minuto”, destaca João Paulo Nogueira, coordenador

dades do atual cenário econômico do País, a MCI mirou

de Marketing de Mercado Comercial da Toledo do Brasil.

o outro lado da panificação, o microempreendedorismo,

Por sua vez, participando pelo segundo ano consecuti-

e desenvolveu três grandes novidades no segmento de

vo na FIPAN, a Argus do Brasil mostrou em seu estande a

confeitaria, salgados e doces, para quem planeja novos

sua completa linha de catracas eletrônicas com comandas

desafios, mas procura um rápido retorno e tem pouco a

higiênicas, que substituem as comandas de plástico – que

investir. Assim, um dos destaques do estande da empresa

podem ser usadas centenas de vezes no mesmo dia –, por

na FIPAN 2016 foi a Multi Festa, dosadora automática de

comandas de papel. “Ao passar de mão em mão, as co-

bancada, que permite rechear e decorar produtos, como

mandas de plástico podem comprometer a higiene na

bolos, tortas e cupcakes, especialmente indicada para mi-

hora da alimentação, o que não acontece com as coman-

croempreendedores do ramo de confeitaria. “Por meio de

das de papel”, explica Lucas Ribeiro, diretor comercial da
empresa. Os equipamentos eletrônicos registram dados
ilimitados e comportam bobinas que podem imprimir
cerca de 3 mil comandas por dia. “Além disso, nossas catracas têm capacidade de registrar estatísticas de acesso
e produzir relatórios de fluxo por horários, o que permite
ao comerciante conhecer e se manter preparado para os
momentos de maior movimento”, explica Lucas.
dE OlhO NO micrOEmPrESáriO

Especialista em máquinas e acessórios para o processamento de chocolate e massas cremosas, o Grupo Vonin
também esteve presente na FIPAN 2016, para fazer o lançamento de sua nova Dosadora One-Shot OSD 5, com tec-
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um investimento muito baixo na aquisição, a máquina

pequenas indústria de alimentos especializada em bolo

possibilita que o empreendedor consiga ampliar suas

de rolo, que veio de Recife para mostrar sua receita cam-

estratégias e trabalhe com um número maior de produ-

peão de bolo de rolo aos visitantes da mostra. “Vende-

tos, o que permite melhorar sua competitividade frente

mos, em poucas horas, no primeiro dia, todo o estoque

a outros concorrentes. Um cliente com um equipamento

que havíamos trazido para a feira inteira. Foi uma lou-

como este adquire uma vantagem estratégica fundamen-

cura! Foi preciso fazer alguns ‘malabarismos’ de logís-

tal quando o assunto é lucrar sem perder a qualidade”,

tica aérea para conseguirmos repô-lo rapidamente, e

ressalta Bruno Pereira, coordenador de Marketing da MCI.

atender à procura nos outros três dias do evento”, conta,

Dando mais uma sólida demonstração de que a FIPAN

super satisfeita, Edna Claudino, sócia diretora da Dom

é um feira democrática, que atende e garante resultados

Sabor Nobre. “Assim, posso testemunhar que, realmente,

positivos para todos os seus expositores, independente-

a FIPAN é uma feira que vende!”, faz questão de registrar

mente do porte de suas empresas, outra microempre-

a empresária recifense.

endedora que está comemorando até agora o sucesso
de sua participação na feira é a Dom Sabor Nobre, uma

cOm vOcêS, O mElhOr
cONFEiTEirO dO muNdO
O chef Luiz Farias, gerente nacional de Serviço de Atendimento ao Cliente Bunge e da Academia Bunge, recebeu
uma grata surpresa durante da FIPAN 2016: a escolha de
seu nome, feita pela Union Internationale de La Boulangerie et de La Boulangerie-Patisserie (UIBC), órgão máximo
da panificação e confeitaria no planeta, para o título de

gigantescos entregar a ele mais esta premiação”, afirma

“Melhor Chef Pâtissier do Mundo 2016”. O arauto da boa

Antero Pereira, informando que a entrega oficial do título

notícia foi Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO e

irá acontecer durante a realização do Congresso Interna-

vice-presidente da UIBC, que fez o anúncio no estande da

cional da Panificação, promovido pela UIBC, que acontece

Bunge, diante de dezenas de clientes e visitantes da em-

em outubro, na sede do SAMPAPÃO, em São Paulo.

presa, bem como do CEO da Bunge Brasil Raul Padilla, e

“Estou muito feliz com a escolha de meu nome para

do diretor de Trigo de Alimentos & Ingredientes da Bunge

receber esse prêmio da UIBC. Estou recebendo milhares

Brasil Francisco Carlos Ganzer – ambos de camisas azuis,

de mensagens me parabenizando por essa conquista, que

respectivamente, à esq. e à direita da foto acima –, ladean-

considero uma das mais importantes que realizei em mi-

do Luiz Farias e o presidente do SAMPAPÃO Antero Pereira.

nha vida e ao longo desses mais de 40 anos de trabalho

“O Luiz merece essa distinção, como todas as outras

realizado com muita seriedade e transparência. Eu não

que vêm recebendo ao longo de sua trajetória profissional,

sabia que era tão querido, e só tenho que agradecer esse

porque esta não é uma foto, mas, sim, um filme com um

carinho aos panificadores, aos confeiteiros, aos colegas

extenso roteiro de conteúdo. Sua colaboração ao setor tem

da Bunge e de todas as empresas pelas quais eu passei

sido enorme e ininterrupta, levando o bom nome e a mar-

em minha carreira, à UIBC e, em especial ao SAMPAPÃO,

ca de alta qualidade da panificação e da confeitaria brasi-

por meio do Antero e de todas as suas Diretorias, que me

leiras para os quatro cantos do mundo, por meio de seus

conheceram na base, trabalhando numa padaria, e me

livros e de sua participação em eventos internacionais,

indicaram para ser o representante oficial do Brasil nesse

sempre com muita competência e dedicação. Por isso, para

concurso tão importante. Muito obrigado, mesmo!”, regis-

nós, do SAMPAPÃO e da UIBC, é uma honra e um prazer

tra Luiz Farias, bastante emocionado.
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as demandas do mercado. “Trata-se de uma solução completa que inclui todos os serviços para o fornecimento e
abastecimento contínuo do gás para pequenas e médias
empresas, com mão de obra qualificada e certificada, sem
delegar qualquer parte da operacionalização para o cliente. Ela confere agilidade e conveniência à liberação do uso
do gás, pois inclui desde a simulação virtual de como ficará o espaço do cliente, passando pela construção e instalação do abrigo e adequações necessárias, até o abastecimento programado”, explica Gustavo Luiz Teixeira da
Silva, gerente de Novos Usos de GLP da Ultragaz.
Enquanto isso, a Protege destacou na FIPAN 2016
seus serviços de segurança eletrônica, entre os quais o
Cofre Inteligente, com tamanhos diferentes, que permite
a antecipação dos recursos e total visibilidade do fluxo
de caixa em tempo real. “O sistema é online e integraSErviçOS dE PONTA

do com o estabelecimento do cliente. O Cofre Pequeno

Com o objetivo de proporcionar comodidade e rapidez aos

possui capacidade de até 2.500 cédulas, com um vali-

serviços de higienização das padarias, a grande novidade

dador nota a nota, indicado para estabelecimentos que

apresentada pela RestoClean na FIPAN 2016 foi o sistema

mantêm um baixo fluxo de numerário e/ou espaço fí-

Lifa Air, para limpeza de dutos e coifas. Importado com

sico limitado, tais como panificadoras de menor porte,

exclusividade pela empresa, ele é composto por um ma-

que possuem uma estrutura enxuta e precisam ter se-

quinário especializado, que utiliza o produto de limpeza

gurança e controle do seu numerário. Já o Cofre Médio

RestoClean X20. “Esse novo equipamento – disponível

tem capacidade de até 5.000 cédulas, com um validador

tanto para venda, quanto para aluguel – é indicado para

de maço de até 30 cédulas, ideal para estabelecimentos

dutos retangulares ou redondos, com tamanhos diver-

como panificadoras, confeitarias e foodservices com fluxo

sos. A limpeza é feita de forma rápida e eficiente com a

de numerário moderado”, salienta Mário Baptista, dire-

máquina, capaz de fazer a escovação e a pulverização de

tor geral do Grupo Protege, que, durante a feira, também

produtos químicos ao mesmo tempo, com o uso de vários

expôs seus carros-fortes em seu estande.

tipos de escovas industriais. Com isso, ele proporciona
limpeza completa, removendo toda a gordura acumulada, desde gordura leve até gordura pesada em grande
volume e carbonizada”, explica Fred Nassel, diretor geral
da RestoClean.
Líder no mercado de GLP, a Ultragaz levou para a
FIPAN 2016 toda a versatilidade e inovações tecnológicas
que permitem a utilização do GLP no segmento de panificação, confeitaria e estabelecimentos que atuam no
mercado de foodservice, por meio de soluções eficientes e
econômicas para pequenos e médios empresários conquistarem mais rentabilidade e produtividade em seus
negócios. Uma das novidades apresentadas foi o UltraPronto, sistema de abastecimento de GLP a granel resultante dos esforços da empresa em evoluir e acompanhar
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jantar do panificador

Parabéns, panificador:

a festa é sua!
Fotos: Roberto Silva

Roberto Leal, fazendo a festa!

a

Cumprindo e até superando todas as expectativas para
edição 2016 do Jantar do Panificador no Juventus trouxe
muita alegria para a Família Panificadora Paulista.

Alegria em estado puro, comida, bebida e shows de pri-

comunidade luso-brasileira – todos acompanhados por

meira, além de muita, mas muita festa mesmo! Assim

suas famílias –, além de diversas autoridades e personali-

foi a realização de mais uma edição do Jantar do Panifi-

dades também ligadas ao setor.

cador, promovido este ano pelo SAMPAPÃO no dia 1º de

“Este é um evento que todo ano se renova, um dia

julho, no Clube Atlético Juventus, em São Paulo, com o

de congraçamento para render uma justa homenagem

patrocínio da Anaconda, Belarina, Bunge, Coca-Cola/

a quem, com muita coragem e determinação enfrenta

FEMSA, Kibon, Moinho Pacífico, Santa Clara e Souza Cruz.

as dificuldades da vida e da economia brasileira, por-

Mais uma vez, o evento foi prestigiado com a parti-

que sabe que boa parte da crise que dizem que está aí

cipação de mais de 1.500 pessoas, entre panificadores e

mora apenas em nossas cabeças. Por isso, temos que

empresários, diretores das entidades, representantes da

continuar trabalhando para derrotá-la, porque é nessa
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O presidente Antero, em seu pronunciamento de abertura.

Banda Opus, em grande estilo.

hora que surgem as maiores e melhores oportunidades”,

mento econômico atual são bem reais, mas que não têm

expressou, sob aplausos da plateia, Antero José Pereira,

sido suficientes para arrefecer o ânimo dos panificadores:

presidente do SAMPAPÃO, em seu pronunciamento ofi-

“Graças a Deus, o setor tem superado esses problemas

cial no evento, realizado logo após o show de abertura

com criatividade, com empenho, com estruturação. É o

da Banda Opus.

que estamos fazendo no Brasil. A padaria pode ser exemplo para o Brasil sair da crise”, enfatizou.

vENcENdO A criSE

Por sua vez, compartilhando a mesma opinião, o pre-

Afinado pelo mesmo diapasão, o presidente do Conselho

sidente do Sindustrigo Christian Saigh afirmou, em sua

da Comunidade Luso-Brasileira de São Paulo, Antonio de

saudação ao público, que, em verdade, a engenhosidade

Almeida e Silva, tomou a palavra na sequência, para res-

e a garra dos panificadores têm minimizado – e muito –

saltar o orgulho e a afinidade que a comunidade portu-

os efeitos danosos da crise: “A panificação paulista é um

guesa tem com o setor. “Esta festa anual é uma maneira

setor importantíssimo, que representa metade da farinha

singela, porém, muito simbólica de relembrar e de colo-

que sai dos moinhos de trigo do estado de São Paulo. Esse

car essa simbiose em evidência. E fico muito feliz que seja

fato, entre muitos outros que eu poderia elencar aqui, de-

assim”, pontuou.

monstram claramente que padaria já virou um hábito da

Falando à entusiasmada plateia, o deputado Federal
Arnaldo Faria de Sá destacou que as dificuldades do mo-

nossa gente e está muito presente no cotidiano do paulistano”, fez questão de registrar.

Diretorias do SAMPAPÃO:
sempre presentes e ativas.
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Muitas autoridades e personalidades fizeram questão de marcar presença no Jantar do Panificador.

hiNO àS PAdAriAS

deles não só para a realização dos eventos das entidades,

Como ocorre tradicionalmente no Jantar do Panificador,

como também para o rápido e eficiente atendimento aos

um dos pontos altos da festa foi a entrega das homena-

panificadores.

gens aos quatro “Panificadores do Ano”, que, nesta edi-

Finalmente, coroando o Jantar do Panificador, foi a vez

ção 2016, homenageou as padarias Massa Pura, da Zona

do tão esperado show do cantor português Roberto Leal,

Norte da capital; Colonial Pães e Doces, da Zona Sul; Bel-

que, junto com o SAMPAPÃO, aproveitou para lançar ofi-

ga, da Zona Leste; e AJMM, da Zona Oeste. Como sempre

cialmente o “Hino às Padarias”, com letra e música escri-

acontece, o momento em que os representantes de cada

tas por ele. “Como já mencionei na entrevista que conce-

estabelecimento foram chamados ao palco do salão de

di à Revista IP&C, elaborei este hino com muito cuidado

festas do Juventus para receber as premiações foi mar-

e carinho, porque a panificação merece. E cantá-lo pela

cado por muita emoção e aplausos, principalmente pelas

primeira vez para os panificadores paulistas foi uma ex-

“torcidas” de cada padaria homenageada.

periência muito emocionante. De tanta alegria, de tanta

Mais uma vez, também, o presidente Antero José Perei-

felicidade, parecia que eu estava subindo ao palco pela

ra fez questão de fazer uma homenagem aos patrocina-

primeira vez”, concluiu na ocasião Roberto Leal, no encer-

dores do Jantar do Panificador, ressaltando a importância

ramento de sua apresentação.

A justa homenagem aos Panificadores do Ano.

Os patrocinadores recebendo lembranças comemorativas.
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especial / DIA DAs crIAnçAs

Mais do que um

ato de aMor

Além de prevenir o câncer de mama, a amamentação
diminui o risco de leucemia infantil.

R

Responsável por criar intimidade e construir

vida de 823.000 crianças e adicionar US$ 302

elos entre mãe e bebê, a amamentação tem o

bilhões na economia mundial anualmente.

importante papel de fornecer todos os nutrien-

“A amamentação é a base para uma boa

tes de que a criança precisa para se desenvol-

saúde para todas as crianças tanto a cur-

ver bem nos primeiros seis meses de vida.

to prazo como a longo prazo, e também traz

De acordo com a Aliança Mundial de Ação

benefícios para a saúde das mulheres que

pró-Amamentação (WABA) – entidade que

amamentam. No entanto, as taxas de alei-

criou e acaba de promover em 120 países, en-

tamento materno no mundo permaneceram

tre eles o Brasil, entre os dias 1º e 7 de agosto,

estagnadas nas últimas duas décadas. Além

mais uma edição da Semana Mundial de Alei-

disso, menos de 40% das crianças abaixo de

tamento Materno (SMAM) – uma nova evidên-

seis meses de idade são amamentadas exclu-

cia apresentada na revista científica Lancet,

sivamente no peito”, afirma ainda o texto.

da Grã-Bretanha, confirma que o aleitamen-

Na verdade, as mulheres enfrentam mui-

to materno em níveis ideais poderia salvar a

tas barreiras para amamentar. Muitas vezes

Ago/Set 2016 IP&C 807
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as mulheres recebem informações incorretas

AlErTA dO iNcA

por parte dos profissionais de saúde, falta de

A amamentação é importantíssima para o de-

apoio a amamentação no círculo familiar, não

senvolvimento e a saúde do bebê. Mas não para

têm acesso ao aconselhamento qualificado para

por aí. Ela também pode fazer muita diferença

a amamentação, enfrentam a promoção agres-

para a mãe. Isso porque a amamentação ajuda

siva de alimentos para lactentes e criança de

a prevenir o câncer de mama, que tem estimati-

primeira infância, como também de mamadei-

vas de 57.960 casos para 2016, segundo dados do

ras e bicos, ou são forçadas a voltar a trabalhar

Instituto Nacional do Câncer (INCA). Ela também

logo após o nascimento da criança. “Todas es-

protege contra doenças graves, como é o caso da

sas barreiras tornam extremamente difícil para

leucemia, um dos tumores mais frequentes na

as mulheres a amamentação exclusiva por seis

infância, com estimativa de 12.600 novos casos

meses (sem líquidos e alimentos adicionais) e

para esse ano, segundo os dados do Instituto Na-

a continuação da amamentação por dois anos

cional do Câncer (INCA).

ou mais, como recomendado pela Organização

A Dra. Fernanda Rodrigues Tibúrcio, médica

Mundial de Saúde”, explica a pediatra paulista

oncologista da Clínica Oncomed explica que o

Solange Lisboa.

diagnóstico é feito a partir de quadro clínico sus-

Este ano a SMAM se concentrou nos 17 Obje-

peito caracterizado por fadiga, cansaço, palpita-

tivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) que

ções, sangramentos, febre associada à alteração

os governos ao redor do mundo se compromete-

do hemograma que evidencia anemia, plaqueto-

ram a alcançar até 2030, nos quais o aleitamento

penia, neutropenia e presença de blastos circu-

materno pode contemplar direta ou indiretamen-

lantes, nos casos de leucemia aguda. “A confir-

te. Os ODS foram criados a partir dos Objetivos

mação se dá a partir da coleta da medula óssea

de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e cobrem

para estudo citomorfológico, imunofenotípico e

uma gama de questões sobre ecologia, economia

citogenético”, pontua.

e equidade. Os novos ODS pretendem combater

Segundo o Dr. Leandro Ramos, também onco-

as causas da pobreza e oferecer uma visão de de-

logista da Oncomed, esse tipo da doença é res-

senvolvimento que funcione para todas as pesso-

ponsável por 25% dos casos novos de câncer a

as em todos os lugares.

cada ano e é o mais comum nas mulheres, depois
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do câncer de pele não melanoma. “A cada ciclo

natural. É uma prática sustentável que precisa

menstrual a mulher fica exposta aos hormônios

ser apoiada, incentivada e protegida”, finaliza a

e, assim, tem mais chances de desenvolver a do-

pediatra Solange Lisboa.

ença. Durante a amamentação, a mulher tem seu
ciclo suprimido e, por isso, quanto maior o tempo

PArTiciPAçãO dO PAi TAmbém é imPOrTANTE

de amamentação, menor a chance de desenvol-

A amamentação pode tornar-se um momento fa-

ver o câncer, pois ela não sofre as ações dos hor-

miliar e não apenas entre mãe e bebê. É essencial

mônios”, explica o oncologista.

que essa fase seja dividida também com o pai, que

O INCA ainda alerta para a importância de

além de ajudar a mãe, cria um vínculo afetivo en-

manter os exames sempre em dia, pois apenas 1,8%

tre os três com sua presença e carinho durante a

dos casos são diagnosticados em mulheres entre 20

mamada. “O pai pode ajudar no posicionamento

a 34 anos e 10% em mulheres entre 35 a 44 anos.

do bebê para a pega correta, por exemplo, dan-

“O autoexame também é uma forma de prevenção,

do mais segurança e conforto à mamãe”, explica

porém não elimina a necessidade da consulta de

Monica Pontin, supervisora do Grupo de Apoio ao

rotina com o médico, reforça o Dr. Leandro.

Aleitamento Materno (GAAM) do Hospital e Ma-

Por tudo isso, torna-se evidente que o incenti-

ternidade São Luiz Anália Franco.

vo ao aleitamento materno pode contribuir para

Além disso, o pai pode auxiliar durante os

um desenvolvimento sustentável: um presente

intervalos das mamadas, colocando o bebê para

que não comprometa a qualidade de vida das

arrotar, cuidanado da higiene da criança e resol-

futuras gerações. Esta reflexão permite avaliar

vendo situações que possam provocar estresse

o impacto que a amamentação tem não apenas

na mãe, o que prejudica a produção do leite.

na saúde do bebê, da mãe e da família, mas suas

“Participar ativamente da família que se forma

implicações sociais, econômicas, ecológicas e glo-

permite conhecê-la melhor. A troca de experi-

bais. “Amamentar é reduzir morbidades, mortali-

ências em tarefas simples fortalece o vínculo e

dade, desigualdades, violência, danos ambientais.

forma laços que só aumentarão no decorrer dos

Amamentar é econômico, cultural; é orgânico, é

dias”, conclui Monica.

StockFree

A amamentação é
importantíssima
não só para o
desenvolvimento e a
saúde do bebê, como
também pode fazer
muita diferença na
saúde da mamãe.
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entrevista / VOVÓ PALMIrInHA

Com a palavra,
a VoVó PalMIrInha!

FOXLIFE

A vovó mais querida do Brasil fala, com exclusividade,
para os panificadores do SAMPAPÃO.

e

Ela é um verdadeiro ícone da culinária e da TV

concedeu esta entrevista exclusiva à Revista IP&C.

brasileira, e seus livros figuram sempre entre os

Afinal, os panificadores de São Paulo também são

best-sellers do assunto, graças ao carisma e sim-

seus “netinhos do coração”, não é mesmo?!

patia que emana para seus milhões de fãs, que
aprenderam a amá-la e a admirá-la ao longo de

vOvó PAlmiriNhA, cOmO A SENhOrA SE

sua longa e produtiva trajetória. E foi com esse

TrANSFOrmOu NESSE SucESSO ENOrmE dE

carinho – que é sua marca registrada – e com seu

POPulAridAdE?

eterno bom humor, que a Vovó Palmirinha Onofre

Vovó Palmirinha Onofre: Demorou um pouqui-
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quiNhO O SEu diA A diA, Ou NãO?

Eu adoro os meus amiguinhos e amiguinhas, verdadeiros “netinhos do coração”, que conquistei ao
longo da minha carreira. Aliás, eu não teria chegado aonde cheguei sem eles. Devo muito a eles
do meu sucesso. Sou bem assediada nos locais
em que vou, é verdade. Mas, quando sou abordada por alguém em algum evento, ou mesmo nos
lugares que frequento, fico muito feliz em receber
e retribuir o carinho deles.
E cOmO é SEr ASSim ESSE “xOdó” TAmbém
dOS ArTiSTAS E dAS cElEbridAdES, cOmO é O
cASO dA ANA mAriA brAGA, quE SEmPrE diz
FOXLIFE

quE AdOrA A SENhOrA?

Tenho um carinho muito grande pela Ana Maria
Braga, pois meu começo na TV foi no programa

nho, viu?! (risos) Cheguei ao sucesso com mais de

dela, na época da TV Record. Ela me ajudou mui-

60 anos de idade, quando ganhei destaque na TV

to, e acredito que o carinho seja recíproco. Real-

nos anos 90, participando uma vez por semana

mente, tem muita gente que gosta de mim e me

do programa “Note Anote”, que a Ana Maria Braga

sinto extremamente recompensada e maravilha-

apresentava, na época, na TV Record. Posterior-

da com tudo isso. Acredito que é o resultado do

mente, em 1999, fui contratada pela TV Gazeta,

meu trabalho, feito com muita dedicação e amor.

onde passei a apresentar, diariamente e ao vivo,
o “TV Culinária”, por mais de 11 anos. Após anos

E AS SuAS rEcEiTAS: dE ONdE vEm TANTA criA-

de dedicação diária aos programas de televisão,

TividAdE quE A SENhOrA mOSTrA NOS SEuS

resolvi desacelerar e migrar para a TV fechada, na

PrOGrAmAS, NOS SEuS livrOS E NO SEu SiTE?

qual os programas são gravados e a carga de tra-

Ah, são muitos anos de culinária,né?! Algumas re-

balho diminui significativamente. Aí, comandei

ceitas foram criadas por mim, e outras fui aper-

por três temporadas o “Programa da Palmirinha”,

feiçoando ao longo do tempo. Às vezes, conto com

do canal Fox Life.

ajuda de alguém, sim. Quando vejo uma receita
nova e me interesso por ela, claro que vou testá-la,

A SENhOrA FicOu muiTO NErvOSA A PrimEirA

não resisto. (risos)

vEz quE APArEcEu NA TElEviSãO?

Não me senti nervosa, não, pois foi tudo muito

quAl O SEGrEdO dE umA rEcEiTA lEGAl?

natural. Minha primeira aparição na TV, antes

A receita boa é aquela de fácil execução e feita

do “Note e Anote”, foi no programa da Silvia Po-

com ingredientes simples, que a gente encontra

ppovic, na TV Bandeirantes, participando de uma

fácil na geladeira, na despensa ou no armário da

pauta, quando, sentada na plateia, respondi na-

cozinha das pessoas. Mas, como já disse, sempre

turalmente às perguntas que me fizeram. Na re-

testei e testo as receitas antes de fazer nos meus

alidade, nem percebi que havia câmeras. Sempre

programas e de passá-las para elas.

foi assim para mim. (risos)
vOvó, crEiO quE A SENhOrA SAbE quE é
cOmO é SAbEr quE TEm um mONTãO dE GEN-

muiTO AmAdA PElOS PANiFicAdOrES. A SE-

TE quE é SuA Fã? A FAmA ATrAPAlhA um POu-

NhOrA GOSTA dE PAdAriAS? cOSTumA FrE-
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quENTá-lAS rEGulArmENTE? E, cONTA PrA

POr ExEmPlO, TEm AlGum livrO NOvO dA SE-

GENTE: quAiS SãO AS SuAS PrEFEridAS?

NhOrA Aí ESquENTANdO Ou PrONTO PrA SAir

Adoro padarias! Mas, hoje em dia, tenho saído

dO FOrNO?

muito pouco para visitá-las. São Paulo tem o pri-

Depois de ter publicado meu “Grande Livro da

vilégio de ter padarias maravilhosas e seria injus-

Palmirinha – 1000 Receitas” dei uma sossegada

to listar apenas algumas.

nos livros, mas começo a pensar em reunir minhas novas receitas em uma obra menor... Quem

FAlANdO Em PãO, A SENhOrA TEm AlGumA rE-

sabe num futuro próximo. E, sim, tenho algumas

cEiTA bAcANA PArA PASSAr PArA OS PANiFi-

ideias que poderão virar projetos. Mas ainda é

cAdOrES dO SAmPAPãO? E cONTA um SEGrE-

cedo pra falar.

dO PrA GENTE: quAl O SEu PrEFEridO?

Olha, uma das minhas especialidades é justa-

bEm, vOvó, AdOrAmOS A SuA ENTrEviSTA.

mente o pão. Tenho várias receitas no meu “Gran-

mAS, PrA FiNAlizAr, A SENhOrA POdEriA dEi-

de Livro da Palmirinha – 1000 Receitas”. Vou pas-

xAr umA mENSAGEm ESPEciAl PArA OS PANi-

sar para meus amiguinhos panificadores uma

FicAdOrES dE SãO PAulO?

das primeiras receitas de pão que aprendi: o Pão

Foi um bate-papo gostoso. (risos) E quero, sim, apro-

Caseiro do Sítio. (NE: Veja no quadro abaixo) E qual

veitar esse espaço para mandar um beijo enorme

o meu pão preferido? Bom, eu adoro um pãozinho

aos panificadores e dizer que o trabalho deles é

francês com manteiga. (risos)

muito importante. É o pãozinho do café da manhã que nos traz a felicidade da família reunida à

E OS SEuS PróximOS PrOJETOS: O quE vEm

mesa, para saborear a primeira refeição do dia. E,

POr Aí? A SENhOrA POdE cONTAr PrA GENTE?

como costumo dizer, família é tudo de bom!!!

cONFirA A rEcEiTA ESPEciAl
dA vOvó PAlmiriNhA dE PãO
cASEirO dO SíTiO PArA OS
PANiFicAdOrES dO SAmPAPãO
Ingredientes:
• 700g de farinha de trigo (aproximadamente)
• 3 colheres (sopa) de manteiga
• 3 ovos
StockFree

• 3 colheres (sopa) de açúcar
• 1 colher (chá) de sal
• 250ml de leite

reservado e o restante do leite. Misture com auxílio de

• 30g de fermento para pão

uma colher de pau (neste momento utilize a farinha
reservada).

40

Modo de Preparo:

3. A seguir, sove sobre superfície enfarinhada até obter

1. Em um recipiente coloque o fermento esfarelado e o

uma massa homogênea. Enrole os pães.

sal. Misture até obter uma consistência líquida. Adicione

4. Coloque em uma assadeira (não precisa untar) e

um pouco do leite morno e mexa. Reserve.

deixe dobrar de volume.

2. Em um recipiente, coloque a farinha (reserve um

5. Leve ao forno pré-aquecido a 150°C por

pouco), o açúcar, os ovos, a manteiga, o fermento

aproximadamente 30 minutos.
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na mídia
Fotos: Rede Globo

Pizza na padaria e SAMPAPÃO na mídia: em sentido horário, começando de cima, à esq., Rodrigo Bocardi e Chico Pinheiro, do
Bom Dia Brasil; a repórter Renata Ribeiro; a inusitada pizza de hambúrguer; e o presidente Antero, concedendo entrevista.

a crise não acaba

eM PIzza, não!
Reportagem divulgada pelo jornal “Bom Dia Brasil”, da Globo,
mostra que é possível lucrar (e muito) com pizza na padaria.

a
42

”A pizza roubou a cena nas padarias de São

“Bom Dia, Brasil”, da Rede Globo, no dia 1º de

Paulo, e está fazendo a crise passar longe des-

agosto, dando conta de que para driblar a cri-

ses estabelecimentos. E o segredo é vendê-la

se, as panificadoras estão investindo cada vez

em pedaços, porque o preço de uma fatia é

mais na oferta das “redondas” aos seus clien-

menor do que um sanduíche. Mas com tanta

tes, cada vez mais fiéis. E, para atender a tanta

variedade de sabores, quem é que consegue

procura, segundo a matéria, os fornos a gás e

comer só um pedaço?”

elétrico desbancaram os fornos a lenha, por

Assim, Chico Pinheiro e Rodrigo Bocardi

serem mais rápidos. “Nosso verdadeiro patrão

começam a reportagem veiculada pelo jornal

é o usuário do equipamento. Então, a gente

IP&C 807 Ago/Set 2016
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nunca esteve melhor: o consumo de pizzas em padarias cresceu
23% apenas nos últimos dois anos. e o segredo do sucesso é
nunca deixar o cliente parar no primeiro pedaço da “redonda”.
fica atento a isso, buscando soluções que po-

de tanta inovação”, diz a repórter Renata Ri-

dem facilitar a vida dele”, pontua a respeito

beiro, do “Bom Dia”, ao exibir uma inusitada

dessa nova preferência Rinaldo Camargo, di-

pizza de hambúrguer e outra de picanha na

retor comercial da Ferri, entrevistado no es-

telinha.

tande da empresa, durante a FIPAN 2016.

Segundo uma pesquisa divulgada pelo

Para ficar boa, a pizza precisa ser assada

SAMPAPÃO, o setor de pizza no Brasil movi-

em altas temperaturas. Mas também se come

menta cerca de R$ 8,5 bilhões ao ano e vem

em tempo de economia mais fria, a proposta

crescendo em média 8% ao ano. “Houve um

que deu certo foi juntar a crise com a vontade

crescimento muito grande na venda de piz-

de comer. “Pizza, agora, é na padaria. Corta-

zas em pedaços nas nossas panificadoras e,

da em fatias, então, ela virou o segundo item

consequentemente, uma demanda maior de

mais procurado nas panificadoras. Nossas ca-

sabores diferenciados. Por isso, mantemos

sas se modernizaram e, praticamente, monta-

cursos de pizza na grade da Escola IDPC e

ram suas pizzarias lá dentro”, explica Antero

na da Escola Móvel do Instituto, e a estamos

José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

sempre promovendo como solução de lucratividade para os panificadores. Exemplo disso,

PArAr NO PrimEirO PEdAçO?

foi o lançamento do espaço FIPAN PIZZA ROL-

NEm PENSAr!

DÃO, que criamos em parceria com o Roldão

Com isso, o consumo de pizzas em padarias

Atacadista, e que fez muito sucesso durante

cresceu 23% apenas nos últimos dois anos. E

a realização da FIPAN 2016”, informa Antero

o segredo do sucesso é nunca deixar o cliente

Pereira, muito satisfeito com a repercussão da

parar no primeiro pedaço da “redonda”. E isso

matéria da Globo. Daí, se conclui que ter pizza

fica fácil em função da imensa oferta de sabo-

na padaria é um excelente negócio. E aí, vai

res, que faz o ato de “pedir pizza de muçarela

um pedacinho?

soar até como falta de criatividade, no meio

Pizzaiolo e Rinaldo Camargo, da Ferri, concedendo entrevista no estande da empresa na FIPAN 2016.
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adaptar-se (e rápido)

é PreCIso

Como o boom dos dispositivos móveis mudará o modo de as
padarias atenderem a seus clientes.
Fotos: StockFree

c

Como todo mundo sabe, os aparelhos móveis deixaram de ser exclusividade de uma parcela da população brasileira, e já são os principais dispositivos para acessar a internet nas residências. Um
levantamento do IBGE mostrou que, até o final do
primeiro semestre deste ano, houve alta de 76,2%
em relação a 2013 no número de pessoas que se

Houve alta
de 76,2% em
relação a 2013
no número de
pessoas que
se conectam
à internet por
meio de tablets
e celulares.

De acordo com Peter Zainoun, diretor de produtos da LogMeIn, distribuidora das soluções antivírus no Brasil, o atendimento ao cliente será um dos
principais responsáveis pelo bom desempenho da
empresa, indo além da própria qualidade do produto. “Os consumidores valorizam cada vez mais
soluções eficientes para seus problemas e que dão

conectam à internet por meio de tablets e celula-

agilidade para o seu dia-a-dia. Ficar aguardando

res. Essa mudança na forma como as pessoas se

um técnico fazer uma visita é algo que não funcio-

conectam vai exigir que as empresas se adaptem

na mais para os clientes hiperconectados”, pontua.

– incluindo as padarias, é claro –, buscando novas

Segundo o executivo, as empresas que querem

soluções para atender às novas expectativas dos

investir em novas tecnologias e formas de aten-

clientes, além de criar experiências positivas.

dimento devem levar em conta quatro diferentes
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frentes de atuação para modernizar o serviço ao consu-

que a mensagem destas pessoas chegue até os consu-

midor e transformá-lo em uma área empresarial bem-

midores de maneira efetiva e rápida; e processos, para

-sucedida ao longo de 2016:

que todas as áreas estejam interligadas e auxiliem a

1. Estratégia para melhorar a experiência do consumi-

empresa e o cliente a poupar recursos e tempo.

dor – Mais do que uma solução de problemas, o aten-

4. Estratégia para adoção de novas tecnologias – Bus-

dimento ao cliente deve trazer uma boa experiência

car soluções para atendimento remoto pode diminuir

para a pessoa que o busca. Atendimento rápido, rea-

os custos para a empresa, tanto em deslocamento de

lizado por profissionais capacitados, e sem enrolação

pessoal, quanto no volume de chamadas, e fazer com

devem ser alguns dos tópicos analisados.

que o consumidor tenha seu problema solucionado

2. Estratégia para engajamento dos consumidores – É a

sem precisar sair de casa.

escolha do canal pelo qual a empresa se comunicará
com esse consumidor que procura ajuda. Chat, telefo-

Em outras palavras, com tudo isso as empresas preci-

ne, e-mail: todas as opções devem ser consideradas e

sam ter em mente que o consumidor está cada vez mais

analisadas, sempre levando em consideração quem é

exigente e que ele quer ter a opção de escolher o canal

o seu público-alvo e qual a estrutura disponível.

pelo qual quer se comunicar.

3. Estratégia para a modernização do suporte ao cliente – As empresas devem ter em mente que melhorar a

quAl FErrAmENTA EScOlhEr?

área de atendimento ao consumidor envolve pessoas,

Os dispositivos móveis já ocupam uma posição importan-

que atenderão os clientes; tecnologia, que fará com

te no atendimento ao consumidor e devem fazer parte

an.
progresso
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das estratégias de conexão entre empresa e cliente. Uma

dentro de um aplicativo”, comenta Zainoun, da LogMeIn.

pesquisa da KPCB Mobile Technology Trends mostrou que

As empresas precisam estar preparadas para atender os

o tempo que as pessoas estão online passou de 2,7 horas

clientes pelo seu canal de preferência, e grande parte delas

em 2008 para 5,6 horas, período este gasto em computa-

já buscam soluções prontas para aprimorar o setor. Ainda

dores e dispositivos móveis. Enquanto o tempo conectado

assim, mais de 30% delas ainda buscam desenvolver apli-

via computador se manteve em 2,4 horas, o acesso por

cativos e ferramentas próprias para prestar atendimento,

smartphones subiu de 0,3 (2008) para 2,8 (2015) horas na

segundo a pesquisa global sobre tecnologia da TSIA (Asso-

média global.

ciação de Serviços da Indústria de Tecnologia dos Estados

Esse cenário faz com que a opção mais natural de

Unidos) de 2016. “Essa prática é arriscada, já que é pratica-

atendimento seja o celular e suas opções: e-mail, men-

mente impossível desenvolver um aplicativo próprio e aten-

sagem de texto, chat ou aplicativo. “Ainda hoje muitas

der às expectativas e necessidades de todos os seus clientes.

empresas oferecem atendimento apenas via 0800, moda-

Selecionar uma empresa que já tenha este tipo de solução

lidade que teve seu auge entre os anos 80 e 90. Já existem

facilita a rotina da empresa, já que será o desenvolvedor a

muitos novos canais de atendimento no mercado, inclu-

se preocupar com as diferentes funcionalidades do serviço

sive aqueles que permitem a conexão com os clientes

e suas compatibilidades”, finaliza o executivo.

TOdO cuidAdO é POucO
Enquanto as soluções de tecnologia para uso de dispositivos móveis no atendimento a clientes cresce, uma
nova ameaça, recentemente identificada, também aumenta a necessidade de os panificadores ficarem de
olho no movimento dos criminosos cibernéticos contra
os usuários de telefones celulares. O golpe se dá por
meio de envio de SMS para atualizar o cadastro para
evitar que uma suposta conta bancária seja totalmente
bloqueada, e oferece um link para uma página mobile
falsa, que coletará as informações bancárias da vítima.
Esses bandidos do universo virtual são especialistas em criar novas formas de ataque aos usuários,
que apostam na desatenção das pessoas que possam
acreditar na mensagem recebida. “As instituições ban-

Com a proteção antivírus, é possível bloquear a ação de
malware e impedir o acesso a páginas falsas.

cárias investem em tecnologias avançadas para proteger as contas bancárias, mas não podem impedir

uma solução antivírus instalada em seus dispositivos.

que o usuário caia neste tipo de armadilha, seja por

“As opções são muitas, com aplicações de segurança

e-mail ou SMS, como é este caso. Os clientes devem

com uma ampla gama de recursos, como, por exemplo,

saber que os bancos não enviam mensagens com links

contra perda ou roubo do aparelho, por meio das quais

para qualquer página ou serviço web para atualizar os

é possível bloquear o smartphone ou tablet e também

dados bancários. Portanto, é vital apagar este tipo de

apagar todas as informações pessoais. No caso de pro-

mensagem no celular imediatamente”, alerta Marco

teção antivírus, é possível bloquear a ação de malware

Rodrigues, diretor da Stity Tecnologia.

e impedir o acesso a páginas falsas. Por isso, também,

Outro alerta do especialista é para o fato de muitos usuários de smartphones e tablets não possuírem
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é necessário manter o sistema operacional e todos os
aplicativos sempre atualizados”, conclui o executivo.

StockFree

combate à pirataria

saMPaPão intensifica luta
contra o contrabando

Entidade adere à campanha “O
crime agradece”, para alertar a
sociedade sobre a relação entre o
aumento de impostos dos cigarros e
o crescimento do crime organizado.

O

O Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade
(FNCP) lançou uma campanha inédita para alertar a
população e autoridades sobre a relação entre o aumento de impostos e incentivo ao crime organizado
e ao contrabando de cigarros. “O crime agradece” é o
mote utilizado para chamar atenção da relação direta
entre o aumento dos impostos e a escalada da violência. A iniciativa, que conta com o apoio do SAMPAPÃO

Ana Azevedo

e da Associação Brasileira da Indústria de Panificação
e Confeitaria (Abip), foi formalizada por meio da criação da Coalizão Estadual de Combate ao Contrabando, promovido pelo Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial (ETCO), em parceria com o FNCP.
Segundo levantamento realizado por ambas as
entidades, a cada novo aumento na taxação sobre
esse produto, o similar contrabandeado do Paraguai
fica mais competitivo e rentável para as facções criminosas. Esses grupos, com o lucro obtido com as
vendas do cigarro contrabandeado financiam as atividades de tráfico de drogas e armas, roubo de cargas
e de automóveis.
Formalização da comissão de trabalhos.

“Em São Paulo, o crime organizado lava dinheiro
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R$ 751 milhões em impostos por conta disso. Nos últimos
tempos o setor de padaria perdeu 30% de seu faturamento em cigarros, principalmente nas periferias, onde colocam pequenas bancas que vendem cigarros, pilhas e até
pão embalado, em frente às padarias”, pontua.

Gazeta de Rio Preto

rElAçãO dirETA cOm O crimE

O cigarro é um dos setores com maior carga tributária do
País. Sempre que o preço deste produto sobe, a população
também sofre com o aumento da criminalidade, já que a
comercialização destas mercadorias é feita por quadrilhas
como o Primeiro Comando da Capital, em São Paulo e pelo
Comando Vermelho no Rio de Janeiro. “A maior vantagem
dos contrabandistas sobre a indústria nacional é o preço.
Com uma carga tributária que já chega a 83% como no
setor de tabaco, os fabricantes nacionais não têm como
competir com as marcas ilegais, que são vendidas no Brasil

Jundiaí Notícias

por menos da metade do preço mínimo estabelecido pela
legislação brasileira”, explica Edson Vismona.
E foi justamente São Paulo o estado a promover o
mais recente movimento de alta na taxação do cigarro.
e se financia com recursos do contrabando de cigarros. O

O aumento nas alíquotas de ICMS sobre o cigarro de 25%

dinheiro serve para manter os líderes da facção crimino-

para 32% entrou em vigor em maio e já vem estimulando

sa na cadeia e ativar o tráfico de armas e drogas, além de

ainda mais o contrabando do produto. Desde 2010, quan-

outras atividades ilícitas”, afirma Edson Vismona, presi-

do houve o aumento nas alíquotas do IPI para cigarros, a

dente do Fórum. Segundo ele, é preciso acabar com a vi-

participação dos produtos contrabandeados no estado de

são romântica de que o contrabando é um “crime menor”

São Paulo subiu de 23% para 41% em 2015. Com o recente

e com a antiga imagem dos “sacoleiros” que traziam mer-

aumento na alíquota do ICMS em São Paulo, a participa-

cadorias do Paraguai para revender nas grandes cidades

ção do contrabando deverá chegar, ainda neste ano, a 62%

brasileiras. “O contrabando de cigarros alia alta rentabi-

do total. Nos últimos três anos, São Paulo passou a ter

lidade com baixo risco, ideal para o crime organizado. O

o maior volume de cigarros contrabandeados do Brasil,

dinheiro levantado com a venda de cigarros paraguaios

assumindo a condição de centro de distribuição para o

movimenta uma cifra bilionária e financia muitas outras

todo o Brasil.

atividades criminosas, inclusive corrupção e assassinatos”, complementa o líder do FNCP.

A coalizão pretende realizar encontros com os principais secretários estaduais envolvidos no combate ao con-

Para Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO,

trabando, e quer também levar ao governador Geraldo Al-

que participou o lançamento oficial da campanha, o con-

ckmin um manifesto com diversas propostas que podem

trabando é algo extremamente prejudicial para a socie-

ser adotadas em âmbito estadual e que tem como objetivo

dade e também para o governo. “A compra de cigarros

reduzir o contrabando em São Paulo. Entre as propostas

contrabandeados é nefasto para o consumidor que está

da coalizão estão o reforço na fiscalização das estradas

levando vantagem num produto mais barato, e na reali-

consideradas as principais rotas do contrabando, a ado-

dade, está adquirindo um produto de qualidade inferior,

ção de operações permanentes de combate ao comércio

um produto que não tem selo da Anvisa, não é fiscalizado.

irregular nos municípios paulistas e a revisão dos tributos

Por outro lado, é um problema seriíssimo para a Fazenda

aplicados ao cigarro para melhorar a competitividade dos

Pública: no ano passado, São Paulo deixou de arrecadar

produtos nacionais frente aos contrabandeados.
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O segredo
Pedro Trindade

das cOres

Saiba como vender mais escolhendo as cores certas
para usar em sua padaria.

M

Muitos empreendedores acham que defi-

clientela com o perfil certo, seja deixando o

nir as cores do seu negócio, seja para a sua

cliente mais à vontade dentro da loja, con-

marca ou para a decoração da loja, é questão

quistando vendas. Por isso, é muito impor-

de gosto. No entanto, este é um grande erro!

tante ter muito claro o “espírito” do negócio e

As cores são um dos fatores que contribuem

do público-alvo, para definir as cores que irão

para o sucesso do negócio, seja atraindo a

representar a empresa.
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continente americano.
Segundo o pesquisador Modesto Farina, autor
do livro “A Psicodinâmica das Cores em Comunicação”, as cores têm os seguintes significados:
Azul – É a cor dita como preferida pela maioria
das pessoas no mundo. Sua ligação natural a elementos como céu e mar conferem a ela serenidade e universalidade. Está ligada a temas como
confiança, responsabilidade e segurança, além
de tranquilidade.
Vermelho – Força, sensualidade, paixão, perigo,
agressividade: sempre temas fortes. Estudos indicam, inclusive, que a visão da cor estimula reA cor dos produtos também influencia o consumidor. Por exemplo,
como resistir a estes macarons?!

ações cerebrais e corporais, como a aceleração
dos batimentos cardíacos e da respiração.
Verde – Saúde, natureza e riqueza são temas fre-

As cores são uma parte importante da iden-

quentemente relacionados ao verde.

tidade visual da empresa. Devem ser as mesmas

Amarelo – O amarelo é universalmente associa-

desde a fachada do negócio até a ilustração dos

do a um elemento forte: o sol. Por isso, é vincu-

cartões de visita, passando pelo layout do site e

lado a sensações como calor, alegria, otimismo

customização dos perfis das redes sociais, pelo

e claridade.

material promocional (anúncios, panfletos, ban-

Laranja – Uma cor bastante viva e em certo as-

ners ou brindes) e, claro, pelos produtos expostos

pecto até infantil – é a preferida de muitas crian-

nas vitrines também.

ças. Remete a exuberância, diversão e vitalidade.
Roxo – Dosa a força e a paixão do vermelho com

imPAcTO dE AlGumAS cOrES

a tranquilidade do azul. Vincula-se a temas como

Só para ter uma ideia, o laranja e o vermelho

sofisticação, espiritualidade, dignidade e mistério.

são cores que aumentam a pulsação, e portanto,

Rosa – Sim, o rosa é naturalmente feminino. Mas

geram certa ansiedade no cliente, contribuindo

seu impacto varia bastante conforme a tonali-

para que queira um atendimento mais ágil e fi-

dade: tons mais fortes de rosa evocam diversão,

que menos tempo no estabelecimento. Por isso,

juventude e energia. Já os mais claros têm um ar

são cores muito usadas por restaurantes fast food,

romântico e suave.

que querem uma alta rotatividade de clientes.

Marrom – Pode ser ligado a simplicidade, du-

Já o azul cria um sentimento de paz, sinceri-

rabilidade e estabilidade, mas só se for muito

dade e confiabilidade, enquanto o rosa está as-

bem usado. Seu uso é pouco recomendado na

sociado à feminilidade, mas também estimulam

publicidade, já que é muito associado à sujeira

sentimentos de nobreza, sabedoria, dignidade

e negatividade.

nas pessoas. Tudo isso pode aumentar a empatia

Preto – Ao mesmo tempo em que é uma cor ex-

do cliente com o seu negócio e produtos.

tremamente negativa, vinculada a temas como
a morte, é também clássica e forte. Bem usada,

50

SiGNiFicAdO dAS cOrES

carrega seriedade, poder, sofisticação, elegância

É preciso lembrar que as cores mudam de signi-

e sedução.

ficado de acordo com a cultura. Os significados

Branco – Uma cor clean e básica. Remete à sim-

das cores abaixo são os mais usais nos países do

plicidade, clareza e pureza.
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é hora do alMoço
na américa latina
Estudo global aponta preferências dos
latino-americanos para a hora do almoço.

a

A pesquisa “Refeição Ideal”, realizada pela Edenred
– empresa responsável pela criação do Ticket Restaurante – com cerca de 2.500 colaboradores em
14 países e respondida por 653 trabalhadores brasileiros, identificou as percepções e preferências de

Para os brasileiro,
a parada para o
almoço é uma
oportunidade
para estreitar
relacionamentos.

tunidade de estreitar o relacionamento e de convivência com os colegas de trabalho.
Outra curiosidade interessante é que, diferente do que acontece em outras regiões, os latino-americanos preferem almoçar em restaurantes,

profissionais de todo o mundo na hora do almoço.

de acordo com suas particularidades. No Brasil,

O levantamento mostra como os representantes

por exemplo, a maioria dos colaboradores prefe-

de países latino-americanos apresentam seme-

rem frequentar restaurantes self-service. Já no

lhanças e diferenças interessantes na forma como

México, as “fondas”, restaurantes populares de

pensam sobre a refeição do meio do dia.

preços justos, são os preferidos.
Já as opções de comidas delivery não são populares na América Latina, especialmente na com-

zuela), consideram a hora do almoço uma opor-

paração com os países anglo-saxões. Apesar de

Fotos: StockFree

De acordo com a pesquisa, representantes de
países latino-americanos (Brasil, México e Vene-
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preferirem frequentar restaurantes, brasileiros e mexica-

xicanos declarando na pesquisa considerá-lo necessário

nos são os que possuem mais colaboradores que gostam

no seu dia a dia. Por outro lado, o jantar é considerado

do modelo com entrega de comida entre os países latino-

uma refeição essencial para apenas 41% dos participan-

-americanos entrevistados.

tes do estudo naquele país.

De maneira geral, para a maioria dos entrevistados de

O orçamento destinado a alimentação costuma repre-

países da América Latina, o almoço é, acima de tudo, uma

sentar 40% das despesas mensais desses colaboradores.

pausa durante a rotina de trabalho e uma necessidade fí-

Para os mexicanos, uma refeição ideal deve ser saudável

sica, além de permitir que o colaborador obtenha a ener-

e acessível. O preço é um fator muito importante na hora

gia necessária para o dia, sendo essencial para a política

de escolherem suas refeições, o que explica o sucesso das

de bem-estar no local de trabalho.

“fondas”, restaurante populares que costumam oferecer
um preço justo, se comparado com os demais restauran-

rElAciONAmENTO, SAudAbilidAdE E PrEçO JuSTO

tes e fast-foods do México. Nos dias de semana os hábitos

A pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros consi-

alimentares costumam ser diversos: 45% cozinham em

dera a hora do almoço uma oportunidade de estreitar o

casa três vezes por semana, enquanto 41% raramente ou

relacionamento com seus colegas. De acordo com os en-

nunca costumam fazer isso. Um a cada três entrevistados

trevistados, 42% consideram o almoço um momento para

costuma comprar comida para “viagem”.

relaxar e para 30% é uma hora de prazer no meio do dia.

Os venezuelanos, por sua vez, possuem tradição em se

A saída do escritório para comer fora e socializar é muito

preocupar com a saúde e nutrição na alimentação. Para os

valorizada pelos brasileiros – 80% dos entrevistados nun-

venezuelanos, uma refeição ideal deve ser caseira, com mui-

ca pedem comida no local de trabalho.

tas proteínas e em companhia de familiares. Assim como no

A escolha pelo local de almoço é, na maioria das vezes,
feita pelo boca a boca. De acordo com a pesquisa, 58% es-

México, 42% dos entrevistados consideram os alimentos importantes para satisfazer suas necessidades básicas.

colhem o local por indicação dos colegas, sendo que 80%

Para a maioria dos entrevistados, o preço é um fator pri-

optam por restaurantes e, desses, 64% preferem o modelo

mordial na hora de escolher uma refeição: 81% conferem o

self-service. Para decidir onde almoçar, o brasileiro leva

preço quando escolhem o local do almoço e 52% conside-

em consideração a atmosfera do local (83%), proximida-

ram o preço como primeiro critério para escolher alimen-

de com o escritório (81%) e o preço (79%). Em relação à

tos. Além disso, 57% estimam que seu orçamento reservado

composição ideal da refeição do brasileiro, a pesquisa não

para alimentação representa, de longe, a maior parte do or-

revelou grandes surpresas: o prato é composto por arroz,

çamento mensal, se comparado com as demais despesas.

feijão, proteína (carne vermelha ou frango) e vegetais,

Saúde é outro fator muito valorizado pelos venezuelanos:

frutas para sobremesa, acompanhado de suco.

47% acreditam que já ficaram doentes por conta de hábitos

Já no México, o café da manhã é a refeição mais im-

alimentares inadequados. Entre as questões que mais preo-

portante do dia: 80% dos entrevistados o consideram uma

cupam os entrevistados em relação à saúde e alimentação,

necessidade. Logo atrás vem o almoço, com 62% dos me-

estão obesidade, hiperlipidemia e gastrite crônica.
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uma relação delICada
Pesquisa revela que restrição de carboidrato pode causar baixa autoestima.

Nutricionista
esclarece que a falta
do nutriente no
organismo provoca
alterações no humor e
sensação de tristeza.

U

Um estudo realizado recentemente pela Universidade Fe-

e isso pode fazer com que as percepções de realidade e do

deral de Sergipe (UFS) apontou que retirar os carboidra-

nosso corpo fiquem distorcidas e prejudiquem a autoes-

tos da alimentação pode causar baixa autoestima e trazer

tima, provocando também maior sensação de tristeza”,

danos perigosos ao organismo. Entre as dietas da moda,

pontua a especialista.

que prometem o corpo ideal em poucas semanas e pre-

Por isso, é importante no dia a dia consumir de oito

gam hábitos alimentares restritivos e pouco saudáveis,

a 11 porções de carboidrato divididas entre as refeições.

estão as que proíbem o carboidrato. O que muita gente

As opções são extensas, mas os principais alimentos que

não sabe é que a falta deste nutriente pode aumentar os

possuem o nutriente são: macarrão, pão, biscoitos, arroz

riscos de doenças cardiovasculares, dificultar a perda de

e batata. A nutricionista explica que só é válido retirar o

peso e mexer com a autoconfiança.

carboidrato do cardápio em casos de algum tipo de do-

A nutricionista e consultora da Associação Brasileira

ença específica, como a celíaca, em que o consumo do

da Indústria do Trigo (Abitrigo), Vanderli Marchiori, ex-

nutriente pode ser fator decisivo para a piora do quadro

plica que em geral o consumo de carboidratos fornece

de saúde.

energia para o cérebro e, que dessa forma, temos maior

Essas e outras constatações importantes estão expli-

controle emocional e mental. “A ingestão do carboidrato

citadas na plataforma digital “Glúten, Contém Informa-

influencia diretamente na produção de neurotransmisso-

ção” (www.glutenconteminformacao.com.br), no âmbito

res, como a serotonina. Essas substâncias são responsá-

de uma campanha criada pela Abitrigo, em parceria com

veis por transmitir os impulsos nervosos para o cérebro e

o SAMPAPÃO, com o objetivo de levar informação e de

causam as sensações de prazer e bem-estar. A falta deste

combater os mal-entendidos que rondam o consumo de

nutriente causa a redução na velocidade do metabolismo

glúten entre os brasileiros.

Ago/Set 2016 IP&C 807

53

StockFree

tendências

riquezas

redesCobertas
Aliados da saúde e boa forma, os grãos ancestrais vêm sendo redescobertos
e são essenciais em uma alimentação saudável e equilibrada.

Q

Quando o assunto são novos hábitos alimentares, os

triglicérides”, revela o técnico. Já o amaranto, por sua vez,

grãos ancestrais como a quinoa, amaranto, chia, espelta,

é rico em proteínas, contendo todos os aminoácidos es-

painço, sorgo, freekeh e teff estão assumindo um papel de

senciais, há estudos ligando seu consumo à uma possível

protagonismo na escolha do consumidor.

diminuição de colesterol. Enquanto isso, a quinoa oferece

“Os benefícios destes grãos são inúmeros. As pessoas têm

em sua composição um perfil de aminoácidos essenciais

notado o ganho para a saúde e bem-estar que eles proporcio-

mais próximo do leite materno, quando consideramos

nam e por isso estão implementando o ingrediente em suas

uma fonte vegetal, além de ferro e vitaminas e é reputado

rotinas. A consequência disso é um mercado em crescimento

como o “grano madre” da civilização inca.

que reflete o movimento do consumidor pela busca de uma
alimentação mais saudável e funcional”, explica Fernando

dE vOlTA AO PASSAdO

Santana, engenheiro de alimentos e diretor da R & S Blumos,

Mesmo sendo a quinta cultura do mundo, o sorgo passou

empresa focada no mercado de ingredientes e soluções es-

despercebido até hoje das grandes cozinhas. Ele caiu nas

peciais para as indústrias de alimentos e bebidas. E há uma

graças de uma nova geração de chefs norte-americanos,

infinidade de maneiras de consumi-los, em receitas salgadas

como Michelle Bernstein e Marc Forgione. Ao variar o car-

e doces, ou junto com frutas, saladas, iogurtes e sopas.

dápio, conquista pelo paladar e textura, que proporcionam

A chia, por exemplo – que é considerada um supe-

prazer e saciedade. Originário das planícies africanas, tem

ralimento –, é uma grande e famosa aliada da saúde,

sido usado tanto para finalizar sobremesas como ser mis-

como conta a nutricionista Juliana Burger. “Por ser rica

turado a saladas ou figurar como estrela de “risotos sem

em Ômega 3, ela contribui para o combate à inflamação,

arroz”. Em um mundo de consumidores cada vez mais

deixa o metabolismo eficiente e reduz o colesterol ruim e

conscientes, um grão tão versátil, fácil de digerir e rico em
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antioxidantes, vitaminas e proteína ganhou os holofotes.

grão muito pequeno, semelhante ao da semente de papou-

Entre os chamados supergrãos, está ainda o freekeh.

la, originário da Etiópia e Eritreia, onde é fundamental na

Cultivado há 10.000 no Oriente Médio, originário da Síria,

alimentação diária. A excelência desse cereal reside na sua

é um trigo verde torrado que é rico em nutrientes que é

riqueza em minerais e pelo seu fantástico conteúdo em

bastante utilizado na culinária árabe. Acredita-se que ele

aminoácidos essenciais, o que o torna superior aos outros

tenha quatro vezes mais fibras que o arroz integral. Isso

cereais. O teff é rico em cálcio, magnésio, cobre, potássio,

porque, como os povos antigos já sabiam, o trigo, quando

manganês, zinco e ferro e vitamina C. Devido à sua textura

colhido bem jovem, retém maior teor de proteínas e vitami-

flexível e elástica, a partir de sua farinha é possível obter

nas – com destaque para aquelas do Complexo B –, além de

excelentes produtos de panificação, desde pães, bolinhos,

minerais, como potássio, magnésio e zinco. Como tem alto

biscoitos e panquecas. Além disso, como após cozida apre-

teor de fibras, o freekeh contribui para o bom funcionamento

senta, uma textura gelatinosa, pode ser usado em molhos,

intestinal, reduzindo, consequentemente, o risco de as pes-

sopas, cremes, pudins. O cereal também pode ser consumi-

soas desenvolverem doenças como o câncer de cólon, e aju-

do inteiro, cozido ou assado, como prato principal.

dando na proliferação de bactérias “boas”, que estimulam

Como se vê, o consumo de grãos integrais é uma ten-

a elevação da imunidade e protegem o organismo contra

dência mundial e em particular há uma busca muito

diversos problemas de saúde. Complementarmente, ele ain-

grande por grãos ancestrais, que até poucos anos atrás

da se destaca pela presença de luteína e de zeaxantina em

estavam esquecidos. “Hoje, no geral, a população tem

sua composição, antioxidantes presentes na retina, que au-

acesso mais fácil à informação e isso gera cada vez mais

xiliam na prevenção da degeneração da estrutura dos olhos.

engajamento e conscientização sobre saúde, alimenta-

Outro grão ancestral que está ganhando evidência ul-

ção, longevidade e qualidade de vida”, conclui Fernando

timamente é o teff. Sua farinha é obtida a partir de um

Santana, diretor da R & S Blumos.
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sanduíChes

para que te quero

Fotos: StockFree

Sanduíches com elementos “gourmetizadores” e apresentações
inovadoras fazem cada vez mais sucesso nas padarias.

Q
56

Qual é a fórmula do sanduíche perfeito?

porque algumas coisas estão mudando no

Bem, a resposta é bem simples: é aquela que

que diz respeito à expectativa delas quanto

o seu público prefere e pede sempre na sua

a esse tipo de produto.

padaria. Mas é exatamente aí que mora o “X”

“Durante muito tempo, o segmento de san-

da questão: hoje em dia, já não é mais tão

duíches andou de forma horizontal, apresen-

fácil assim acertar no gosto dessas pessoas,

tando, apenas, mais do mesmo. Uma pequena

IP&C 807 Ago/Set 2016
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alface e pão de fôrma. Assim, cada vez mais
também, o cliente quer ver no cardápio da
padaria sanduíches feitos com pães diferenciados, como a ciabbatta, o pão multigrão e
aqueles produzidos com grãos funcionais
(chia, amaranto, linhaça, quinoa), que atendam à demanda por uma perfeita harmonização de sabores e, claro, por uma alimentação
mais equilibrada. E o que a gente está vendo
muito mais também é a preferência por apresentações diferentes, como aquela por sanduíches empratados, servidos no prato, para
Ingredientes mais nobres, componentes inusitados e apresentação diferenciada podem dar um toque gourmet “matador” à receita do sanduíche.

comer com faca e garfo”, destaca Monise Baamonde, nutricionista da Escola IDPC.
Voltando ao início da nossa conversa, o im-

variação aqui e ali nas receitas tradicionais,

portante é entender gosto, o tamanho do bolso

como as dos mistos quentes, dos baurus, dos

e o “apetite” de seu consumidor por sanduí-

cheeseburgers e dos beirutes, não muito mais do

ches diferenciados. Para compor suas receitas

que isso. Porém, agora, com o grau de exigên-

e, principalmente, para suprir com louvor essa

cia do consumidor aumentando, as próprias

conjunção de equilíbrio nutricional e sabor,

padarias têm observado que podem oferecer

vale muito a pena pedir a ajuda de um enge-

a ele produtos diferenciados, com maior valor

nheiro de alimentos ou de uma nutricionista,

agregado, e que proporcionam, por assim di-

que podem oferecer a qualquer panificador a

zer, um bem-estar maior para quem procura

fórmula de um sanduíche perfeito, candidato a

uma solução nutritiva, saudável e saborosa

“campeão de vendas”. Aliás, a Escola Móvel do

numa refeição mais rápida”, explica o Prof.

IDPC tem, em sua grade, um curso específico

Humberto Marzinotto Filho, gerente executi-

para quem quiser arrasar e ser dar bem nesse

vo da Escola IDPC.

campo. Seja qual for a opção, vale a consulta e

Trata-se do famoso processo de “gourme-

a participação, uma vez que a aposta na ino-

tização”, que nada mais é do que acrescentar

vação desse nicho é, sim, muito saborosa e tiro

a uma receita de sanduíche que já é boa, um

certo para obtenção de excelentes resultados.

ou mais ingredientes mais sofisticados, que
podem ir de frios mais nobres na composição
dos sanduíches – como é o caso do presunto
cru ou do pastrami –, até chegar à utilização
de molhos especiais ou mesmo de temperos e
componentes inusitados – como alcaparras e
figos, entre outras frutas –, que podem dar um
toque diferenciado à finalização do produto.
“Além disso, hoje, há uma procura muito
grande por sanduíches com um viés de saudabilidade maior, proposta que coloca esses
itens bem à frente daquela dos famosos ‘sanduíches naturais’, feitos com queijo branco,
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dia das Crianças: diversão
garantida e “muuuito”sabor
Outubro, o “Mês das Crianças”, vem aí! E, mais uma vez, a Escola IDPC dá a dica,
por meio de receitas super especiais, para sua padaria cair ainda mais no gosto da
garotada. Confira e boas vendas!

hAmburGuiNhO
divErTidO
reNdImeNto: 45 UNIDADES DE
MINI hAMBúRGUER.

OBS.: CORTANDO NO ARO 5,5, COM 30G
DE CARNE.

Ingredientes
Carne Moída
Aveia em Flocos
Ovos
Creme de Cebola
Cebola Picada
Cheiro Verde Picado
Sal

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
12
10
5
3
1,5
1,5

1.000
120
100
50
30
15
15

recheIo
Ingredientes

Processo de FabrIcação:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Em um bowl, misturar a carne com os ovos e o creme de cebola.
Adicionar o restante dos ingredientes e misturar bem.
Modelar conforme desejado.
Assar em forno pré-aquecido a 220ºC por 10 minutos.
Montar os lanchinhos com pão de hambúrguer, cream cheese,
cenoura ralada, alface, tomate cereja e queijo muçarela.

Cenoura Ralada
Cream Cheese
Queijo Muçarela
Alface Crespa
Tomate Cereja

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

q.b.
q.b.
q.b.
q.b.
q.b.

Informação Nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 122kcal = 511kJ
Carboidratos 6g
Proteínas 15g
Gorduras Totais 4,3g
Gorduras Saturadas 1,2g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,93g
Sódio 394mg

%VD(*)
6%
2%
20%
8%
5%
VD não estabelecido
4%
16%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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PizzA brOTiNhO
dE vEGETAiS
reNdImeNto: 56 DISCOS COM
50G CADA.

massa
Ingredientes

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

Farinha de Trigo Média
Farinha Integral
Espinafre
Óleo de Milho
Ovos
Fermento Fresco
Açúcar Refinado
Sal Refinado
Água

100
17
28
6
6
3
2
2
53

1.700
300
480
100
100
60
40
40
1.060

recheIo
Ingredientes

Processo de FabrIcação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita, inclusive a água.
2. Bater o espinafre com 300ml de água.
3. Colocar os ingredientes secos na masseira e bater na
velocidade 1 por aproximadamente 2 minutos.
4. Adicionar os ingredientes líquidos, inclusive o restante da
água e, por último, o fermento.
5. Bater na velocidade 1 por aproximadamente 5 minutos.
6. Dividir a massa em partes iguais de 50g cada e bolear.
7. Deixar descansar por 45 minutos.
8. Abrir a massa com um rolo, pré-assar, aplicar o molho e o
recheio.

9. Para o recheio, escaldar os legumes, refogar na
manteiga com o alho e a cebola.
10. Montar a pizza colocando o recheio e finalizando
com o queijo muçarela.
11. Fornear por aproximadamente 3 minutos em forno a
270ºC.
12. Decorar com tomate cereja fatiado.

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

Queijo Muçarela
Berinjela
Abobrinha
Brócolis
Cenoura
Pimentão Verde picado
Azeitona Verde sem Caroço
Manteiga sem Sal
Cebola Picada
Alho Picado

100
60
60
53
40
29
33
13
9
1

750
450
450
400
300
220
250
100
70
8

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 84kcal = 352kJ
Carboidratos 11g
Proteínas 3,2g
Gorduras Totais 3g
Gorduras Saturadas 1,2g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1,3g
Sódio 159mg

%VD(*)
4%
4%
4%
5%
6%
VD não estabelecido
5%
7%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Pudim dE
bANANA cOm
cANElA
reNdImeNto: 10 PORçõES COM
110G CADA.

massa
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Leite Condensado
100
400
Creme de Leite UHT
100
400
Leite Integral ou Água
50
200
Banana Nanica
38
150
Gelatina Incolor
2.5
10

GeleIa de baNaNa

Processo de FabrIcação:

Ingredientes
Banana Nanica
Açúcar
Água
Canela em Pó

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
300
50
150
20
60
1
3

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Hidratar a gelatina e reservar.
3. Bater no liquidificador o creme de leite, o leite condensado e
a banana.
4. Dissolver a gelatina e verter no creme. Bater por mais 2
minutos no liquidificador.
5. Pesar todos os ingredientes da geleia de banana.
6. Amassar as bananas, colocar em uma panela e acrescentar o
açúcar em fogo médio, mexendo sempre.
7. Colocar a água e deixar cozinhar por 5 minutos.
8. Para decorar, colocar o pudim em taças e levar para gelar por
aproximadamente 30 minutos.
9. Decorar com a geleia de banana e polvilhar a canela.

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

%VD(*)
10%
7%
3%
23%
44%
VD não estabelecido
5%
1%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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mOuSSE dE
dOcE dE lEiTE
NO PAliTO
reNdImeNto: 10 PICOLéS COM
100G CADA.
Ingredientes

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

Chantilly
Gemas
Manteiga sem Sal
Açúcar Refinado
Gelatina Incolor
Água
Confeitos para Colorir
Ganache
Biscoito Maisena®

100
67
67
50
10
33
-

300
200
200
150
30
100
q.b.
q.b.
q.b.

Processo de FabrIcação:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Hidratar a gelatina e reservar.
Bater na batedeira as gemas com o açúcar até formar um creme.
Adicionar a manteiga e bater até homogeneizar.
Aos poucos, juntar a gelatina hidratada e o chantilly batido.
Colocar o creme em metade da fôrma de silicone no formato de
picolé. Adicionar o biscoito e regar com ganache. Finalizar com o
creme e colocar o palito.
7. Levar ao freezer por aproximadamente 2 horas.
8. Desenformar e cobrir o picolé com a ganache ou a glaçagem.
Colorir com os confeitos.

Informação Nutricional (Porção com 80g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 410kcal = 1.715kJ
Carboidratos 35g
Proteínas 3,9g
Gorduras Totais 28g
Gorduras Saturadas 18g
Gorduras Trans 0,51g
Fibra Alimentar 0g
Sódio 21mg

%VD(*)
20%
12%
5%
51%
83%
VD não estabelecido
0%
1%

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

PrOduçãO dAS rEcEiTAS dO idPc – Equipe Técnica da Escola IDPC: Monise Baamonde – Nutricionista; Ezequiel Santana, José de Oliveira, Robson Sene e Rui Cruz –
Técnicos. Fotos: Cláudio Lira.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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o importante papel
da farInha na alIMentação
Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sai Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Desde os primórdios, o trigo é uma das principais fontes de alimento da
humanidade. E a farinha, o seu maior “porta-voz”.
StockFree

a

A farinha é o principal produto do trigo e ingrediente básico de vários alimentos em diferentes culturas, tais como
diversos tipos de pães, macarrão, biscoitos, bolos etc. Os
itens derivados do trigo, aliás, estão diretamente ligados
à cultura dos povos, tendo assumido tanto um significado
religioso quanto de importância econômica e nutricional.
Desde os primórdios, o trigo é uma das principais fontes de alimento da humanidades. Seu cultivo remonta à
época do início da agricultura, há cerca de 10.000 anos,
quando o homem troca sua característica nômade e extrativista por uma civilização sedentária e agrícola. E o pão
tem sido seu alimento básico na história da civilização.
A farinha é um pó desidratado rico em amido, obtido

sempenha o papel mais importante na diferenciação en-

geralmente de cereais moídos. Denomina-se “integral” se,

tre as farinhas é a quantidade e o comportamento das

na sua elaboração, o grão inteiro for moído: a parte interna

diferentes proteínas que elas possuem.

(endosperma), as cascas (farelo) e o gérmen. Por outro lado,
será “refinada” caso sejam retiradas as cascas dos grãos.

Assim, a farinha para panificação precisa ter de médio a alto teor proteico, e suas proteínas devem suportar

Podem existir farinhas de diferente cereais, sendo

os esforços inerentes ao processo de fermentação, dando

que a mais habitual é a de trigo. No Brasil, elas são as-

origem a um pão de bom volume, crocância, sabor e aro-

sim classificadas:

ma. A coloração da farinha deve ser tal que o miolo do

Farinha Integral – é utilizada no preparo de pães inte-

pão tenha uma cor entre branco e creme. E a presença

grais, com alto teor de fibras.

de enzimas deve ser equilibrada uma vez que estas têm

Farinha Especial – apresenta uma quantidade de glúten

importante papel durante a fermentação.

(proteínas do trigo), que a torna ideal para ser utilizada
no preparo dos diversos pães que conhecemos.

hibridizAçãO NATurAl

Semolina – apresenta um teor de glúten superior, sendo

Ainda que para o leigo ou observador casual todas as

destinada ao preparo de macarrão e outras massas.

farinhas sejam iguais, a qualidade da farinha é bastante

Farinha Comum – apresenta um teor de glúten menor,

diferente entre uma que produzirá um pão daquela que

sendo utilizada no preparo de bolos, doces, pães e outros

produzirá um biscoito. A fonte dessa variabilidade está

alimentos.

na matéria-prima básica, o trigo.

Por determinação do governo, desde 2002, toda fari-

Os trigos de importância comercial são os do tipo co-

nha comercializada no Brasil deve receber doses extras

mum (Triticum aestivum), o tipo clube (T. compactum), e o

de ferro e de ácido fólico. Embora os carboidratos sejam

trigo durum (T. durum), todos produtos da hibridização

os maiores constituintes de sua composição, quem de-

natural de seus ancestrais. Acredita-se que tenha havi-
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do pelo menos duas etapas na sua domesticação.

que contém uma grande quantidade de sais minerais, que não

Atribui-se à espécie T. monococcum,de genoma di-

ardem. E é o percentual de cinzas que define o tipo comercial

plóide, a origem da espécie. Sua hibridização com

de farinha. Assim, as farinhas 45 e 55 são as mais brancas, e

o T. searsii levou à origem da espécie T. turgidum

contêm um pouco mais de amido e de glúten e menos fibra e

– já com genoma tetraplóide –, precursora da es-

vitaminas, dando origem a um pão de miolo muito branco. Já

pécie trigo durum, cuja característica principal é a

uma farinha 110 dará origem a um pão mais escuro, uma vez

dureza do seu grão. A segunda hibridização do T.

que tem mais casca e é, também, mais dietético.

turgidum com a espécie T. tauschi gerou as espécies
hexaplóides T. aestivum – que é aquela comercialmente mais cultivada e dotada com características de qualidade bastante distintas entre seus diferentes cultivares, servindo à produção de uma
ampla gama de produtos, tais como pães, biscoitos, massas – e T. compactum, de características
brandas, cuja farinha destina-se à produção de
bolos e biscoitos.
A qualidade do trigo depende de uma série de
fatores, sendo que os dois principais são as condições ambientais e as características genéticas

rEFErêNciAS bibliOGráFicAS: AGUIAR, Pinto de. Abastecimento, crises,
motins e intervenção. Rio de Janeiro: Philobiblion, 1985. | AMARAL, Braz do.
Recordações históricas. Porto: Typographia Econômica, 1921. | Revista Aditivos e
Ingredientes, Editora Insumos: “Farinhas: de trigo, de outros cereais e de outras
origens”. | NUTRIVEG NUTRIÇÃO VEGETARIANA “Farinhas enriquecidas com ferro e
ácido fólico e a dieta vegetariana: esclarecendo o mito” | REIS, João, AGUIAR, Gabriela.
“‘Carne sem osso e farinha sem caroço’: o motim de 1858 contra a carestia na Bahia”.
Revista de História (USP), 135 (1996), pp. 133-161. | F., Barcelo, P & Lazzeri, P. 1995.
Biotechnology. 13: 1185-1190. | Hoseney, R.C. 1997. Functionality of Flour. In: Proceedings
of the 73 Annual Technical Conference.American Society of Bakery Engineers.Chicago.
Illinois. pp. 85-90.
*Autoras: rENATA cAirES bOrbA (CRN 12241), JEruSA clArO SAi
FukuGAuTi (CRN 9084) e dEbOrA JurEidiNi TOzO (CRN 10850),
nutricionistas e membros da empresa Tri Nutri Assessoria e Consultoria Nutricional.
Site: www.trinutri.com.br.

das sementes. Em virtude dessa ampla variação
dos cultivares, não podemos discutir qualidade
de farinha de trigo sem saber para que propósito esta servirá. Tomando o pão como exemplo, a
qualidade de uma farinha para pão de fôrma, não
necessariamente irá ter a qualidade apropriada
para pão francês.
A quESTãO dAS ciNzAS

Do ponto de vista genético existem duas espécies
de trigos: o trigo mole (Triticum aestivum), adequado
à padaria, pastelaria e ao fabrico de bolachas, cujo
produto da moenda é a farinha; e o trigo duro (Triticum durum), usado no fabrico de massas alimentícias, cujo produto de moenda é a sêmola. Quando
chega à moagem, o trigo mole é sujeito a várias
operações de limpeza e, por questão de conservação, é retirado dele o gérmen. Só depois se inicia o
complexo processo de triturações e peneirações sucessivas, dos quais resultam vários tipos de farinha.
Uma farinha pode conter todas as partes do grão
(farinha integral) ou apenas a parte central (endosperma), que é muito branca. E, entre essas duas situações, há diversas farinhas intermediárias.
Se levarmos uma farinha extremamente branca a um forno a 550º C, o resíduo da queima (a
cinza) será mínimo. Já uma farinha integral deixará um resíduo de cinza muito maior, uma vez
Ago/Set 2016 IP&C 807
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minha cidade, minha padaria

Padaria para todos os

gostos e bolsos
Referência entre as panificadoras de Guarulhos, a Bella Capri tem seu
sucesso atrelado ao atendimento perfeito a todo tipo de cliente.

c

Carlos Roberto Mota Jr., proprietário da Bella Capri, loca-

minha inspiração constante para trabalhar duro e vencer

lizada na Av. Papa Pio XII Nº 500, no bairro Macedo, em

na vida. A gente começou praticamente do nada, e, hoje,

Guarulhos, município da Grande São Paulo, é, efetiva-

tem casas que fazem muito sucesso”, conta, feliz, o jovem

mente, alguém que se pode dizer que nasceu dentro de

Carlos, de 32 anos.

uma padaria. E não só nasceu, mas nela começou a traba-

E essa paixão familiar pelo ramo foi o principal motor

lhar desde muito cedo, aos oito anos, dando uma força ao

a conduzi-lo, cobrando todo o seu empenho, ao comando

seu pai nos finais de semana, e já a partir dos 14, atuando

da Bella Capri, desde 2010. A casa, que já era tradicional

como ajudante geral, de confeiteiro de depósito de bebi-

do bairro, fechou por um curto período. O dono do imó-

das na Padaria Vispão, também em Guarulhos, que hoje

vel o reformou e, pouco mais de um ano depois o vendeu

não existe mais. E, logo aos 18 anos, com o falecimento do

para ele, já com o formato de uma nova padaria.

Sr. Carlos pai, comprou sua primeira panificadora, a Harley, no mesmo município, e começou a tomar conta dela.

rESGATE dO PASSAdO

“Tenho orgulho de dizer que nossa é toda da panifica-

Atendendo a um público misto, composto por morado-

dores. Meu pai e minha mãe, Dona Cida, e meus irmãos

res e por pessoas que trabalham ou se encontram de

mais velhos, Fábio e Leandro, foram e continuam sendo

Bella Capri: há
seis anos sob nova
direção, e sempre
oferecendo o
melhor em produtos
e serviços.

Fotos: Marcus Frediani
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minha cidade, minha padaria

A cidAdE dA bEllA cAPri
Guarulhos foi fundada em 8 de dezembro de 1560, pelo Padre
jesuíta Manuel de Paiva, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição. Sua origem está ligada à de cinco outros
povoamentos, que tinham como principal objetivo defender
o povoado de São Paulo de Piratininga contra um possível
ataque dos índios Tamoios. Hoje, é um município com comércio e indústria bastante desenvolvidos. É a segunda cidade
mais populosa do estado e a não capital mais populosa do
Brasil, além de deter o segundo maior PIB do estado de São
Paulo e o 13º maior do País.

de que foi o pão é que nos trouxe até aqui. Por isso, temos
que continuar a valorizá-lo muito, incluindo o seu caráter artesanal de produção, bem como a tradição da padaria. É como
Carlos Mota: a favor da modernidade, mas com muito
respeito à tradição da padaria.

dizem por aí: ‘O futuro da padaria é o resgate do seu passado.
Pode escrever aí que eu acredito muito nisso, viu?!”, finaliza
Carlos Mota, com um grande sorriso.

passagem pela região, a Bella Capri oferece, em seu
cardápio e em seu portfólio de serviços, uma ampla
variedade de opções, para agradar todos os tipos de
bolsos e clientes. Segundo Carlos Mota, não existe
propriamente um carro-chefe na padaria, uma vez
que, em função dessa proposta de multiatendimento, tudo vende bem na casa. “Tenho uma boa saída
de pães, doces, salgados... Nosso almoço, pelo sistema self-service, assim como a oferta de caldos, sopas
e pizzas à noite são campeões... Temos delivery para
atender uma ampla região ao redor da padaria... Enfim, estou muito contente com os resultados do negócio”, conta o panificador.
Segundo Carlos, um dos fatores que contribuíram e continuam contribuindo para esse desempenho reside no fato de que a cidade Guarulhos vem
crescendo muito ao longo dos últimos anos, principalmente com a instalação de novas indústrias e
a vinda de mais moradores para a cidade, atraídos
pelo boom imobiliário, que vem aumentando exponencialmente a oferta de prédios de apartamentos
e conjuntos residenciais. “Como a padaria se modernizou muito e se transformou numa verdadeira central de multisserviços de alimentação, isso é
muito bom para a gente. Mas não podemos esquecer
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meu bairro, minha padaria
Fotos: Marcus Frediani

Com uma proposta
refinada e moderna,
a Estrela do Lageado
faz muito sucesso no
bairro do mesmo nome.

a estrela

R

mais brilhante do bairro

Reza a lenda que muitos bairros de São Paulo

que, efetivamente, veio a acontecer em 1999, quando nos tornamos

nasceram e se desenvolveram a partir de nú-

sócios da Estrela do Lageado”, conta José Wennes Alves Gonçalves, o

cleos comerciais formados pelo trinômio pa-

terceiro sócio do empreendimento.

daria, açougue e farmácia. Salvo uma peque-

Logo que assumiram a direção do negócio, os três providenciaram

na exceção – não tinha farmácia nesta história

a realização de uma reforma completa da casa, que até então era mui-

em particular –, pode-se dizer, sem medo de

to simples, oferecendo, basicamente, apenas serviço de padaria e copa.

errar, que o bairro do Lageado, no extremo da

“Percebemos que tínhamos muitas oportunidades, e aí, estruturamos

Zona Leste da capital paulista, começou a dar

a parte de restaurante e de pizzaria da Estrela, bem como inaugura-

seu grande salto evolutivo a partir de uma pequena padaria e de um açougue, instalados na
altura aproximada do Nº 5.200 da Av. Nordestina, onde hoje, mais precisamente no Nº 5.279,
fica a Padaria e Pizzaria Estrela do Lageado,
um dos mais apreciados pontos de encontro e
de referência das famílias da região.
“Cheguei aqui em 1987, para trabalhar
como funcionário na panificadora, que já
existia, e era de propriedade de meu primo
José Alves Feitosa. Três anos depois, o Luis Alves Neto começou a trabalhar aqui também.
Nesse meio tempo, eu já tinha feito amizade
com o Antonio Fernandes, que, desde 1988,
era dono de um açougue aqui do lado da
padaria. Logo, nós três vimos que tínhamos
uma grande afinidade pessoal, e começamos
a pensar em montar um negócio juntos, o
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Da esq. para a dir., Luis, José e
Antonio: sociedade afinada e
que vem dando muito certo.

meu bairro, minha padaria

mos o serviço de delivery de pizzas,

do Lageado passaram a envolver seus filhos no empreendimento. Assim, Lucas,

o pioneiro da região. E, de cara, o

filho de José Wennes; Danilo, filho de Luis Alves; e Eduardo, filho de Antonio, dão

resultado foi muito bom: num dos

suporte e dividem felizes com os pais o comando da padaria.

primeiros sábados de operação do
novo modelo, vendemos nada menos do que 550 pizzas”, relembra,
com orgulho, Luis Alves.
mudANçA dE PúblicO

Com os negócios da padaria navegando de vento em popa, a segunda reforma aconteceu a partir de
meados de 2013. E foi uma reforma grande – entregue ao talento
da dupla de arquitetas Patricia

Estrela do Lageado: o ponto de
encontro mais agradável para
as famílias da região.

de Valentim e Sandra de Andrade, parceiras do SAMPAPÃO –, que
durou um ano e meio, e conferiu
à casa o formato totalmente diferenciado que ela tem hoje, com
detalhes como balcões com acaba-

O bAirrO dA ESTrElA dO lAGEAdO
A formação étnica e cultural do bairro e do distrito do Lajeado é a mesma
de Guaianases, os povos indígenas que viviam na região, os Guaianás. A vin-

mento em pastilhas coloridas, piso

da de muitos imigrantes italianos para o local, a partir do início do século 20,

de porcelanato, modernas ilhas

deu forte impulso ao desenvolvimento da indústria e do comércio locais. Os

para oferta de produtos e ampla

espanhóis também se fariam presentes, a partir de 1912, para dedicar-se à

área para o foodservice, onde são

extração de pedras através das Pedreiras Lajeado e São Matheus. Em 30 de

servidos o café da manhã, almoço

dezembro de 1929, foi criado o distrito do Lajeado. A partir daí, essa é data do

por quilo, caldos, sopas e pizzas,

aniversário do Lageado.

além do jantar à la carte.
“Outra mudança importante
foi que paramos de vender bebidas
no balcão, passando a servir apenas chope e cervejas long neck nas
mesas. Tudo isso junto ocasionou
uma mudança total do público
da padaria, que passou a ser mais
frequentada por famílias e casais,
num lugar muito mais agradável
e confortável, bem como do valor
de nosso tíquete médio, que subiu
substancialmente”, faz questão de
destacar Antonio Fernandes.
Digno de destaque é, também,
o fato de que, a partir da última
reforma, os três sócios da Estrela
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o Projeto de lei do

noVo suPersIMPles
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*
Fotos: StockFree

O

O Senado aprovou, em primeiro turno, na terça-feira dia 21 de

O Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados
PLC 125/2015 aprovado
não é o sonhado pelo
setor empresarial,
mas, sim, o que pôde
ser conquistado neste
momento.

junho de 2016, a atualização das regras para o enquadramento
das empresas no Supersimples – como é conhecida a legislação com regras tributárias simplificadas para as empresas. O
texto-base foi aprovado por unanimidade, com 65 votos a favor
–, 24 além do mínimo exigido para um projeto complementar.
Por se tratar de substitutivo, o projeto será submetido a turno extra de votação. Como houve alteração, a matéria voltará
para a análise da Câmara dos Deputados, em caso de aprovação definitiva. Após a aprovação naquela casa, o projeto irá a
sanção ou veto do Poder Executivo.
A nova sistemática do Simples Nacional tem como objetivo
proporcionar às empresas que estão no limite de faturamento
desse sistema uma adaptação ao sistema de recolhimento de
impostos no Lucro Presumido. No entanto, o Projeto de Lei da
Câmara dos Deputados PLC 125/2015 aprovado não é o sonhado

68

IP&C 807 Ago/Set 2016

jurídico cível

pelo setor empresarial, mas, sim, o que pôde ser
conquistado neste momento.
Muitos interesses, principalmente dos estados
de municípios, tiveram que ser atendidos, tendo em vista que tais entes federativos seriam os
mais atingidos, com perda de arrecadação, pelos
vários projetos de alteração do Simples existentes. E mesmo no PLC 125/2015, várias emendas
tiveram de ser contempladas.

a nova sistemática objetiva
proporcionar às empresas que estão
no limite de faturamento desse
sistema uma adaptação ao sistema
de recolhimento de impostos no
lucro Presumido.

AS PriNciPAiS mudANçAS

As principais mudanças, de interesse do setor
de panificação, caso o PLC 125/2015 venha a ser

a forma como as micro e pequenas empresas re-

aprovado na Câmara dos Deputados e sancionado

colhem os impostos federais, estaduais e munici-

pelo Poder Executivo são as seguintes:

pais. Visando a não causar perda de arrecadação

1. Aumento do Teto do Simples Nacional de R$

aos estados e municípios, o PLC 125 estabeleceu

3.600.000,00 para R$ 4.800.00, em relação aos

que não se exclui o ICMS e o ISS das operação efe-

TRIBUTOS FEDERAIS, conforme texto a seguir:

tuadas por tais empresas quando superarem a re-

Art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar,

ceita bruta de R$ 3.600.000,00 no ano-calendário:

consideram-se microempresas ou empresas de pe-

“art. 13, inciso XIII: Não se exclui o ICMS devido:

queno porte, a sociedade empresária, a sociedade

i)– nas operações efetuadas por empresas de peque-

simples, a empresa individual de responsabilidade

no porte industriais, de comércio ou de serviço após

limitada e o empresário a que se refere o art. 966

esses estabelecimentos superarem a receita bruta

da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Códi-

de R$ 3.600.000,00.

go Civil), devidamente registrados no Registro de
Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
II– no caso de empresa de pequeno porte, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta superior a R$
360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00.
No entanto, a nova legislação deverá alterar

Ou seja, pela redação do PLC 125 aprovado no
O que tem
pra hoje: por
se tratar de
substitutivo,
o projeto será
submetido a
turno extra de
votação.

Senado, as micro e pequenas empresas que faturaram entre R$ 3.600.000,00 e R$ 4.800.000,00
deverão recolher os tributos federais como recolhem atualmente (com novas faixas). Porém, deverão recolher o ICMS e o ISS em separado, observando as alíquotas vigentes, fora do Simples.
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houve enorme
dificuldade de se
chegar ao texto final
do projeto, tendo em
vista a possibilidade
de evitar perda de
arrecadação aos
estados e municípios.

A justificativa da Relatora, Senadora Marta

dente da República, em janeiro de 2018, com

Suplicy (PMDB/SP) foi a seguinte: “Estão man-

exceção do parcelamento especial, que entra-

tidas as barreiras para a cobrança de ICMS e

rá em vigor já em janeiro de 2017.

do ISS por meio do Simples Nacional até os R$
3.600.000,00. Acima disso, esses impostos serão

cONcluSãO

cobrados fora do Simples, nas alíquotas aplicá-

Como dito anteriormente, trata-se do possível

veis a quaisquer empresas. Ou seja, a ampliação

conquistado pelas entidades empresariais junto

do limite de enquadramento não implicará mu-

ao governo federal neste momento de crise, com

nicípios e estados.”

o objetivo de auxiliar as empresas que estão no

A empresa que exceder o limite de R$ 3.6000,00

limite do Simples Nacional.

estará automaticamente impedida de recolher o

Houve enorme dificuldade de se chegar ao

ICMS e o ISS na forma do Simples a partir do mês

texto final do projeto, tendo em vista a possibili-

subsequente em que tiver ocorrido o excesso, su-

dade de evitar perda de arrecadação aos estados

jeitando-se às regras do regime normal de apura-

e municípios. Por tal razão, o PLC 125/2015 traz

ção, quanto a tais tributos.

poucos benefícios aos empresários. Porém, estes

1. Diminuição da faixas de alíquotas de 30 para 6.

devem ser aproveitados.

2. Criação de um parcelamento de débitos das

No entanto, ressaltamos que, no caso do recolhi-

empresas em até 120 meses. Tais débitos de-

mento do ICMS entre R$ 3.600.000 e R$ 4.800.000,00

verão estar vencidos até a competência do

– quando este passa a ser cobrado pelo regime nor-

mês de maio de 2016.

mal de apuração, sobre cada produto conforme as

3. Reforço ao caráter orientador da primeira fiscalização de micro e pequenas empresas, in-

regras de cada estado –, o Simples Nacional poderá
se tornar mais oneroso para as empresas.

clusive do ponto de vista da relação de consumo: em vez de punir, os fiscais deverão, primeiro, orientar.
As alterações entrarão em vigor, se aprovado o PLC na Câmara e sancionado pelo Presi-
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*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.

conexão fiesp
StockFree

A dificuldade no
relacionamento com
a gerência do banco é
apontada por 32% dos
empreendedores como o
fator que mais prejudica o
acesso ao crédito.

aCesso ao CrédIto:

ainda uma questão complicada
Dificuldade no relacionamento com o banco é entrave
ao crédito para 32% dos empreendedores.

N

Nada menos que 61% dos entraves de acesso ao crédi-

res: “O que paga o financiamento é o fluxo de caixa, é a

to são passíveis de melhorias por processos de gestão. O

sua atividade”, destacou Flávio Vital. Daí a necessidade de

percentual foi um dos pontos de debate no Seminário Fi-

estar com a operação bem estruturada quando for tomada

nanças e Financiamento, que a Fiesp realizou na manhã

a decisão de recorrer a um financiamento. Outra regra de

do dia 22 de julho, na sede da entidade, em São Paulo.

ouro: “Não vão só atrás da taxa de juros, mas do custo efe-

Uma iniciativa do Departamento da Micro, Pequena e Mé-

tivo total do empréstimo. Analisem a operação pelo custo

dia Indústria da Fiesp (Dempi) que destacou temas como

total”, recomendou o executivo.

linhas e programas de financiamento, entre outros.

Resumindo as suas orientações em três dicas práticas,

De acordo com o assessor de Projetos do Dempi, Flávio

o assessor de Projetos do Dempi sugeriu aos empresários

Vital, a dificuldade no relacionamento com a gerência do

que “melhorem a sua comunicação com os gerentes ban-

banco é apontada por 32% dos empreendedores como o

cários, prestem conta a alguém (seja a um sócio, conse-

fator que mais prejudica o acesso ao crédito. As taxas de

lheiro ou investidor), e peçam a chamada portabilidade

juros altas são o segundo motivo mais citado, sendo des-

de cadastro ao banco. A portabilidade é o seu cadastro,

tacadas por 22% dos empresários. “Na soma das causas

uma forma de saber como o banco te vê. É uma informa-

mais apontadas, 61% dos entraves de acesso ao crédito são

ção desconhecida até pelos bancos, mas que vai ajudar

passíveis de melhorias por processos de gestão”, explicou.

vocês a negociarem com os bancos de modo geral”, disse.

Vital enfatizou ainda pontos como a importância de

Além dos debates realizados durante a manhã no se-

trabalhar em sintonia com o contador da empresa, sendo

minário, foi oferecida, ao longo do dia, também na sede

que a preparação de orçamentos financeiros é outra ques-

da Fiesp, uma sala de crédito com a participação de di-

tão de sobrevivência. “Muitas vezes a Receita sabe mais so-

ferentes instituições financeiras. “Numa tarde apenas,

bre a nossa empresa do que nós mesmos. É preciso fazer

muita gente conseguiu falar com cinco bancos, o que é

orçamentos de no mínimo 24 meses, ter objetivos claros,

impossível fazer lá fora. Mas, segundo Flávio Vital, acima

fazer as coisas com antecedência”, acrescentou. Nessa li-

de tudo, é preciso que cada um faça a sua parte. “E realize

nha, foi feito um lembrete importante aos empreendedo-

o que está ao seu alcance”, finalizou.
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máquinas & equipamentos

Projeto brasIl
foodserVICe

no México & américa latina
ABIEPAN

ABIEPAN e Apex promovem mais
uma brilhante participação do
Brasil na Mexipan.

e

Em parceria com a Apex-Brasil, o Projeto Brasil Foodservice, da ABIEPAN, participa, entre os dias 24 a 27 de
agosto, na Cidade do México, da 14ª edição da Mexipan,
importante feira do segmento no México & América Latina, promovida pela Associação Nacional de Provedores
Profissionais da Indústria de Pães, Confeitaria e Similares
(ANPROPAN) daquele país, com ênfase nos setores de padaria, confeitaria, chocolates e sorvetes, a mostra ocorre
bianualmente. Este ano, o Pavilhão Brasileiro conta com a

Projeto Brasil Foodservice: levando o melhor das empresas
brasileiras do setor para o mundo.

participação de 13 empresas de equipamentos, ingredien-

tor automobilístico. Dessa forma, o México apresenta um

tes e acessórios para panificação, confeitaria, sorveteria,

cenário bastante positivo de negócios para as empresas

cozinhas industriais e gastronomia, dividindo um espaço

brasileiras que oferecem produtos de qualidade e preços

de 180 m2. A última participação do Projeto Brasil Food-

competitivos.

service na Mexipan foi em 2014, com dez empresas.
Com o objetivo de levar novidades e tendências de

iNTErNAciONAlizANdO O brASil

mercado por meio das melhores empresas nacionais e in-

O Projeto Brasil Foodservice é uma iniciativa conjunta da

ternacionais – que apresentam além dos produtos finais

Associação Brasileira das Indústrias de Equipamentos,

também matérias-primas, serviços, ingredientes e tecno-

Ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN) e da

logia –, além dos expositores, a Mexipan também conta

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investi-

com cursos, seminários, concursos e com o World Bakery

mentos (Apex-Brasil), que tem como objetivo a interna-

Trends Summit, uma conferência especializada para a in-

cionalização das empresas brasileiras de equipamentos,

dústria de padaria e confeitaria.

ingredientes e acessórios para panificação, confeitaria,

Com foco na fabricação artesanal, a panificação no

sorveteria, cozinhas industriais e gastronomia. Atual-

México movimenta um valor de mercado de aproxima-

mente a Projeto Brasil Foodservice possui 65 empresas

damente US$ 6,5 milhões anualmente, com consumo

apoiadas e 44 exportadoras, em 2015 geraram em suas

de 34kg/per capita. Com esses dados, a indústria da pa-

exportações o montante de mais de 25 milhões de dóla-

nificação demanda muita mão de obra sendo a terceira

res. Mais informações com Monique Morata, pelo telefone

maior empregadora, atrás apenas da construção e do se-

(11) 5561-6316, ou pelo e-mail abiepan@abiepan.org.br.
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ThE wAyS OF ThE wOrld bAkEry iN cONGrESS

A GrEAT drEAm bEGiNS TO mATEriAlizE

From 12th to 16th October will be held in SAMPAPÃO headquarters,
in São Paulo, another edition of the International Congress of
Bakery, promoted by the International Union of Bakers and
Confectioners (UIBC). The meeting will bring together delegations
from about 40 countries to discuss ways for the baking sector
worldwide. On the agenda of the event some themes will be
highlighted, such as supply and wheat demand in the coming
years, hand-qualification work in baking and proposals to increase
bread consumption, in addition to holding more agreements
for exchange of professionals between the countries present. In
addition, the Congress will be held simultaneously to two other
major celebrations: The World Bread Day – what happens on the
14th of October in front of the Fiesp building at Paulista Avenue,
with distribution of 30,000 french rolls and parts with information
and explanations on the bread as a health factor to people who
are passing this street – and also the SAMPAPÃO’S Spring Festival,
which will be promoted in SAMPAPÃO Ceripan Country Club in
Ibiúna, on Sunday, October 16th.

After a long production process and preparations, began to be
assembled on the ground floor of the building headquarters of
SAMPAPÃO, the “Panel of the History of Bread”, a huge work of
art that will tell in pictures, painted by the architect, artist and
scenographer Carlos Dalarmelino, the trajectory of the most
sacred food, since the beginning of the wheat crop in the early days
of mankind, to the event of modern bakeries. There will be eight
huge panels that will be affixed to the inner wall of the building
lobby along its floors, in front of the panoramic elevator of the
building. The work is being coordinated by a special commission,
headed by the director of cultural SAMPAPÃO, Ricardo Magalhães.
The inauguration of the “ Panel of the History of Bread” is scheduled
for the first half of September.

lOS cAmiNOS dE lA PANAdEríA EN El muNdO EN cONGrESO

Del 12 al 16 de octubre se celebrará en la sede SAMPAPÃO, en
Sao Paulo, una nueva edición del Congreso Internacional de
Panadería, promovido por la Unión Internacional de Panaderos
y Pasteleros (UIBC). El encuentro reunirá a delegaciones de unos
40 países para discutir las formas para el sector de panadería
en el mundo. En la agenda del evento se pondrán de relieve
algunos temas, tales como la oferta y la demanda de trigo en los
próximos años, el trabajo de mano-calificación en la panadería y
propuestas para incrementar el consumo de pan, además de la
celebración de más acuerdos para el intercambio de profesionales
entre los países presentes. Además, el Congreso se llevará a cabo
simultáneamente a otras dos celebraciones importantes: El Día
Mundial del Pan – lo que ocurre en el 14 de octubre en frente del
edificio de la Fiesp en la Avenida Paulista, con la distribución de
30.000 rollos franceses y piezas con información y explicaciones
sobre el pan como un factor de salud a las personas que pasaren
por la calle – y también el Festival de primavera’S SAMPAPÃO,
que será promovido en Ceripan Country Club de SAMPAPÃO, en
Ibiúna, el domingo 16 de octubre.
ANTErO PErEirA mEETS ThE PrESidENT OF POrTuGAl

São Paulo state Governor Geraldo Alckmin received on Saturday,
August 6th, the President of Portugal Marcelo Rebelo de Sousa.
And the president of SAMPAPÃO, Antero José Pereira, was one
of the special guests to the reception held at the Bandeirantes
Government’s Palace. Rebelo, elected president earlier this year,
made his first visit to São Paulo. During the meeting with the
Governor, bilateral cooperation actions, political and economic
environment Portuguese and Brazilian, the Portuguese Language
Museum and the School of Portugal were among the main topics
of discussion. The Government of São Paulo and Portugal have
letters of intent signed in the areas of education, investment and
environment in the area of solid waste.
ANTErO PErEirA SE ENcuENTrA cON El PrESidENTE dE POrTuGAl

El gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, recibió el
sábado 6 de agosto, el Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de
Sousa. Y el presidente de SAMPAPÃO, Antero José Pereira, fue uno
de los invitados especiales a la recepción celebrada en el Palacio
Bandeirantes del Gobierno. Rebelo, elegido presidente a principios
de este año, hizo su primera visita a São Paulo. Durante la reunión
con el gobernador, las acciones de cooperación bilaterales, política
y entorno económico portuguesa y brasileña, el Museo de la
Lengua Portuguesa y la Escuela de Portugal fueron algunos de los
principales temas de discusión. El Gobierno de Sao Paulo y Portugal
han firmado cartas de intención en las áreas de la educación, la
inversión y el medio ambiente en el área de los residuos sólidos.

uN GrAN SuEñO cOmiENzA A mATEriAlizArSE

Después de un largo proceso de producción y preparativos,
comenzaron a ser ensamblados en la planta baja del edificio de
la sede de SAMPAPÃO, el “Panel de la Historia del Pan”, una gran
obra de arte que dirá en imágenes pintadas por el arquitecto,
artista plástico e escenógrafo Carlos Dalarmelino, la trayectoria
de los más sagrado de los alimentos, desde el comienzo de la
cosecha de trigo en los primeros tiempos de la humanidad, hasta
el advenimiento de que las panaderías modernas. La obra habrá
ocho grandes paneles, que serán puestos a la pared interior del
vestíbulo del edificio a lo largo de sus pisos, frente al ascensor
panorámico del edificio. El trabajo está siendo coordinado por
una comisión especial, encabezada por el director cultural de
SAMPAPÃO culturales Ricardo Magalhães. La inauguración de
la “ Panel de la Historia del Pan” está prevista para la primera
quincena de septiembre.

wOmEN’S cOmmiTTEE OF SAmPAPãO briNGS hAPPiNESS TO childrEN

The Ladies of Bakery not stop helping others! Proof of this is
that after successfully completing the campaign “Help Help”,
for the collection of care products for the elderly, the Women’s
Committee of SAMPAPÃO, already embarked on another action.
This time, the campaign is “Don’t let a toy in need!”, whose
purpose is to collect new toys for children’s reception centers.
Interested bakeries in participating in the action, which runs until
October 23rd, the “Month of the Child”, will receive a box to pack
toys and promotional material to be placed in establishments. “All
the campaigns we do are very rewarding, because they represent
a necessary action to the whole community. And for that, we
count on the participation of all, the bakers and enterprises of the
sector” says, happy, Evane dos Santos, president of the Women’s
Committee of SAMPAPÃO.
cOmiTé dE muJErES dE SAmPAPãO llEvA AlEGríA A lOS NiñOS

Las Damas de la Panadería no dejan de ayudar a los demás!
Prueba de ello es que después de completar con éxito la campaña
“Ayuda a Ayudar”, para la recogida de productos de higiene para el
cuidado de los ancianos, Comité de SAMPAPÃO de la Mujer, ya se
embarcó en otra acción. En esta ocasión, la campaña es “No deje
que un juguete en necesidad!”, cuyo propósito es recoger juguetes
nuevos para los centros de acogida de los niños. Panaderías
interesadas en participar en la acción, que se extiende hasta el
23 de octubre, el “Mes del Niño”, recibirán una caja para empacar
juguetes y material promocional para estar colocados en los
establecimientos. “Todas las campañas que hacemos son muy
gratificantes, ya que representan una acción necesaria a toda la
comunidad. Y para isto, contamos con la participación de todos,
de los panaderos e de las empresas del sector”, dice, feliz, Evane
dos Santos, presidente del Comité de Mujeres SAMPAPÃO.
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serviços
bEm-viNdOS NOvOS ASSOciAdOS dO SAmPAPãO!

PÃES E DOCES PRINCESA DO TRIUNFO LTDA.

R. 12 de Junho, 310 – Jardim do Triunfo

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.
A LAREIRA – RESTAURANTE, PÃES, DOCES E
CONVENIÊNCIAS LTDA.

Av. Sumaré, 488 – Perdizes
AJMM PERDIZES PÃES LTDA.

COMÉRCIO DE ALIMENTOS RC – EIRELI – ME

R. Condessa de São Joaquim, 318 – Bela Vista
ESSENCAL PÃES DIFERENCIADOS LTDA.

Al. dos Aicás, 1.388 – Indianópolis

PANIFICADORA E CONFEITARIA AMB LTDA. – EPP

R. Dr. Veiga Filho, 48 – Santa Cecília
PANIFICADORA E CONFEITARIA ROSA DE OURO LTDA.

R. Cristiane de Andrade, 201 – Jd. São Roberto

A. Prof. Joaquim Barreto, 1.266 – Jardim Acoti

LÍRIO DE PRATA – PÃES E DOCES LTDA.

PANIFICADORA LUAR DA VILA SONIA LTDA.

PADARIA E CONFEITARIA PRINCESA DO JARDIM
SÃO PEDRO LTDA.

R. Prof. Leôncio Gurgel, 374 – Jd. São Pedro

R. Santo Amaro, 313 – 7º Andar – Bela Vista
PÃO DO TRIGO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA.

Av. Jardim Japão, 1.298 – Fundos – Jd. Brasil
PORTUSUL COMERCIAL LTDA. – ME

PADARIA E CONFEITARIA SKINA LTDA.

Av. Mateo Bei, 3.500 – São Matheus

GH DE A MENDONÇA PADARIA E CONFEITARIA – ME

Av. Conceição, 346 – Carandiru

JBC – PADARIA – EIRELI – ME

Av. Nossa Senhora da Assunção, 914 – Butantã

R. Padre Chico, 158 – Perdizes

PANETTERIA CONCEIÇÃO LTDA.

R. Brig. Gavião Peixoto, 626 – Lapa
SERRA DA VILA COMERCIO DE PAES E ALIMENTOS
LTDA. – EPP

Av. Nossa Senhora Mãe dos Homens, 140 –
Vila Progresso

PADARIA ROSA DO PORTO LTDA. – ME

IULIWAN DOCERIA LTDA. – ME

PÃES E DOCES CISNE DE PRATA LTDA. – EPP

SIMONE APARECIDA CARDOSO DE MIRANDA – ME
PADARIA

R. Maciel Monteiro, 839 – Arthur Alvim

Av. Miguel Stefano, 579 – Saúde

R. Joaquim Gutier Navarro Filho, 53 – Jd. Bonança

R. Porto das Flores, 100 – Vila Costa Melo

cAlENdáriO curSOS báSicOS dA
EScOlA idPc – 2016

09/09

SETEmbrO*

12/09

dATA

diAS

hOráriO

Naked Cake (7 horas)

curSO

01/09 e 02/09

Qui e Sex

16h00 às 19h30

Básico Salgados (20 horas)

05/09 a 12/09

Seg. a Seg.

16h00 às 20h00

Pães de Fibras (Funcionais) (15 horas)

12/09 a 16/09

Seg. a Sex.

16h00 às 19h00

Técnica da Glaçagem (9 horas)

14/09 e 16/09

Qua. a Sex.

16h00 às 19h00

Higiene e Manipulação (8 horas)

19/09 e 20/09

Seg. e Ter.

16h00 às 20h00

Responsável Técnico (15 horas)

19/09 a 23/09

Seg. a Sex.

16h00 às 19h00

Pasta Americana Básica (12 horas)

19/09 a 22/09

Seg. a Qui.

08h30 às 12h30

Básico de Panificação (112 horas)

19/09 a 04/11

Seg.a Sex.

16h00 às 19h30

Básico de Pizza – (15 horas)

19/09 a 23/09

Seg. a Sex

16h00 às 19h00

Chocolate Empastado (6 horas)

29/09 e 30/09

Seg. e Ter.

16h00 às 19h00

14/09
15/09
16/09

19/09

20/09

21/09

cAlENdáriO dE curSOS dA
EScOlA móvEl idPc – 2016

22/09

SETEmbrO*

23/09

dATA
01/09

02/09

05/09

06/09

08/09

74

13/09

hOráriO

curSO

9h00 às 12h00

Pães Intregrais

15h00 às 18h00

Cheese Cake

9h00 às 12h00

Quiches

15h00 às 18h00

Quindins

9h00 às 12h00

Sonho e Lua de Mel

15h00 às 18h00

Cuscuz Paulista

9h00 às 12h00

Massa Semi Folhada

15h00às 18h00

Doce de Copinho

9h00 às 12h00

Naked Cake

15h00 às 18h00

Alfajor e Fudge
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26/09

27/09

28/09

29/09
30/09

R. Santa Efigênia, 57 – Santa Efigênia

9h00 às 12h00

Brioche

15h00 às 18h00

Pães Funcionais

9h00 às 12h00

Salgados Assados

15h00 às 18h00

Decoração bolos com bicos

9h00 às 12h00

Broas

15h00 às 18h00

Palha Italiana

9h00 às12h00

Pães Tradicionais

15h00 às 18h00

Petit Four

9h00 às 15h00

Panetone e Colomba

9h00 às 12h00

Decoração de bolos com bicos

15h00 às 18h00

Pudins

9h00 às 12h00

Bolos secos

15h00 às 18h00

Petiscos

9h00 às 12h00

Pão Doce

15h00 às 18h00

Sanduíches

9h00 às 12h00

Cuscuz Paulista

15h00 às 18h00

Brioche

9h00 às 12h00

Pizza

15h00 às 18h00

Quiches

9h00 às 12h00

Salgados Assados

15h00 às 18h00

Decoração de bolos com bicos

9h00 às 12h00

Naked Cake

15h00 às 18h00

Doces à base de ovos

9h00 às 12h00

Cheese Cake

15h00 às 18h00

Salgados Fritos

9h00 às 12h00

Massa Semi Folhada

15h00 às 18h00

Bombas e Carolinas

9h00 às 12h00

Pães Funcionais

15h00 às 18h00

Doce de Copinho

9h00 às 12h00

Brigadeiro Gourmet

* LOCAL: ROLDÃO GUARULHOS
Av. Salgado Filho, 1.800 – Centro – Guarulhos/SP

