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Gourmet

receitas da escola idPC para
você vender mais nesta Páscoa

editorial

Força total:
nada menos do que isso
Um novo ano se inicia. E com ele, a certeza de que vamos, mais uma vez,
conseguir transformar esperança em realidade.

Q

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

Quando as coisas vão mal ou caminham de modo
diferente do que a gente quer, adianta brigar e
espernear? A resposta é simples e uma só: “Claro que adianta!” Veja só as centenas e milhares
de exemplos na história, contando sagas de resistência e superação, que não vou cansar você,
caro associado, elencando aqui. Mas a verdade
é que qualquer dificuldade, independentemente
de sua magnitude, só se dissolve com alguma resistência. Ou, às vezes, muita resistência.
Julguei apropriado iniciar esta nossa primeira conversa de 2017 por meio da Revista IPC
fazendo essas considerações porque, nos próximos meses, teremos que encarar um cenário
multifacetado de realidades controversas, que
vão desde o correto esclarecimento de todos os
casos de corrupção que estão sendo escarafunchados pela operação Lava Jato – com a inevitável contabilização dos efeitos políticos disso
tudo até os desdobramentos –, até a medição
dos resultados das medidas e planos do governo
para reaquecer a economia brasileira. Ou seja,
haja água para colocar nesse jato e combustível
para esquentar essa máquina...
A expectativa geral é de que a “coisa” só comece a melhorar no segundo semestre, o que, de
maneira alguma, deve servir de licença poética
para a inanição até a virada da data mágica de
1º de julho. As mudanças têm que ser gestadas
muito antes disso, porque o País não aguenta
mais esperar por dias melhores. Os mais de 12
milhões de desempregados que o digam. Aliás,
não é preciso nenhum exercício de bola de cristal para saber que pessoas sem trabalhar não
compram e oneram todo o sistema econômico.
Mais do que palavras e de votações no Congresso avançando por madrugadas modorrentas
adentro, precisamos de redução de juros, menos
impostos, mais crédito e de reformas verdadeiras, e não de remendos no casco do navio.
Para nós da panificação, o ano começa com
a boa notícia, publicada no dia 12 de janeiro no
Diário Oficial da União, dando conta da amplia-

ção do prazo para os empresários se adequarem
à NR-12, antes de a fiscalização começar a emitir autos de infração e multas. Mas como nem
todo panificador está capitalizado para comprar novas máquinas, a proposta da ampliação
das linhas de crédito, que citei ainda há pouco,
mas dentro de uma perspectiva viável, precisa
ser mais bem levada a sério pelas autoridades,
agências de desenvolvimento e bancos públicos
ou não.
A ampliação do crédito, a redução dos juros
e a diminuição do apetite arrecadador do governo também pode – e acreditamos que efetivamente vai – impactar positivamente os resultados da nossa feira FIPAN, que será realizada
no final do mês de julho, portanto já dentro do
timing da retomada econômica anunciada pelos
analistas financeiros.
Fora isso, fica o reforço das recomendações
de sempre do SAMPAPÃO para seus associados:
olho vivo nas modificações da economia e na
identificação de oportunidades; cuidado máximo na redução dos custos e na administração
de recursos, com a subsequente eliminação dos
ralos por onde escorrem valiosos recursos; otimização na eficiência dos processos de gestão
de negócios; elevação de todos os níveis de qualidade de produtos e metodologias de produção;
e, claro, melhoria no nível de relacionamento
com os clientes, que é o precioso sangue que
oxigena o organismo da padaria.
Preparados para vencer resistências, armados com a resiliência – que é aquela capacidade
inata de todo panificador para vencer desafios
por meio de uma rápida adequação e adaptação
a qualquer cenário que se vivencie – e, sobretudo, com muita confiança em nós mesmos, vamos entrar em mais essa luta chamada “2017”,
com a certeza de que dela havemos de sair vencedores. “Força total nas máquinas!”: assim começa mais uma viagem pelos mares ainda não
muito clarificados do Ano Novo.
Um grande abraço!
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painel de notícias
Roberto Silva

Fipan, a Feira que vende!
Seguem a passos rápidos os preparativos para a realização de mais uma edição da FIPAN – Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos, que, em 2017, acontecerá
entre os dias 25 e 28 de julho, no Expo Center Norte,
em São Paulo. Promovida há mais de duas décadas
pelo SAMPAPÃO, ela é a principal feira de negócios
da indústria de panificação, confeitaria e de estabelecimentos que atuam no foodservice de modo
geral, tais como restaurantes, pizzarias, bufês e rotisseries, entre outros. Recebendo um público formado por profissionais e gestores desses e outros
estabelecimentos ligados ao dia a dia da produção
e comercialização de alimentos, a FIPAN tem como
uma de suas características mais marcantes a efetivação de negócios durante a sua realização, o que
já lhe rendeu o título de “A feira que vende!”.

Balanço mais do que positivo

Comitê Feminino

Abitrigo

Em 2016, o Comitê Feminino do SAMPAPÃO comemorou quatro anos de atividades. E, em pouco tempo, desenvolveu importantes trabalhos de responsabilidade
sócio-ambiental como: “A Campanha de Reciclagem
de Óleo nas Padarias”; “O Projeto Sacola Vai e Volta”;
“A Campanha FIPAN Sustentável” e a Campanha “Doe
Livros, Doe Conhecimento”, todas proporcionando
ótimos resultados. Agora, as “Damas da Panificação”
estão preparando muitas novidades para 2017. Junte-se a esse time vencedor você também!

No final de dezembro, a Associação Brasileira das Indústrias
do Trigo (Abitrigo), emitiu um relatório no qual comemora,
de maneira bastante eloquente, os primeiros resultados da
plataforma digital “Glúten, Contém Informação”, lançada
por ela no dia 17 de março de 2016, com apoio do SAMPAPÃO, entre outras entidades. “Com apoio de especialistas,
combatemos a desinformação sobre o glúten nos meios digitais, e realizamos diversos encontros presenciais para tirar
as dúvidas do público sobre esse tema”, destaca o comunicado. Entre os números bastante representativos que ilustram essa performance estão nada menos do que 200 mil
acessos ao site da campanha, 6 mil curtidas no Facebook,
mil folders produzidos para divulgação da plataforma em
mais de dez eventos do setor, como a comemoração do Dia
Mundial do Pão, realizada pelo SAMPAPÃO.
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TV SAMPAPÃO

180 mil visualizações em potencial no Instagram e, ainda, 14

painel de notícias
vem aí a 70a
Convenção da aBip

projeto Brasil
FoodeserviCe na sigep
SIGEP

De 14 a 18 de junho, será realizada em Fortaleza/CE, a 70a Convenção Nacional da Associação Brasileira da Indústria de Panificação
e Confeitaria (Abip). O evento, que, mais uma
vez, contará com a presença dos diretores e
líderes do setor de panificação, trará em sua
programação diversas atividades voltadas à
atualização de temas ligados ao setor, tais
como a análise de desempenho e dos efeitos
da crise econômica sobre ele, bem como painéis com estudo de tendências para a melhoria constante da qualidade dos produtos

De 21 a 25 de janeiro, foi realizado em Rimini, na Itália, a 38a edição do

vendidos nas padarias. No evento, também

SIGEP – Salão Internacional de Gelateria, Confeitaria e Panificação

será realizada a eleição da nova Diretoria da

Artesanal. Realizado anualmente, o evento é considerado uma das

Abip para a gestão 2017-2021 da entidade.

feiras mais importantes do mundo para o setor de gelatos artesa-

Abip

nais, e uma grande vitrine europeia para a confeitaria e a panificação
artesanal. Seções temáticas, concursos internacionais e campeonatos, demonstrações, cursos e seminários de atualização e exposições fizeram parte da programação do evento. Pela terceira vez, o
Projeto Brasil Foodservice da Associação Brasileira das Indústrias de
Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABIEPAN),
em parceria com a Apex-Brasil, marcou presença na SIGEP, com um
estande no qual as empresas verde e amarelas mostraram novidades
em termos de soluções para o setor, e promoveram uma concorrida
degustação de sorvetes de polpa de frutas tipicamente brasileiras.

StockFree

negóCios promissores
em 2017
Em 2017, abrir um negócio no ramo da alimentação será
a opção de muitos empreendedores brasileiros. Estudo elaborado pelo Sebrae, com base no perfil de novas
empresas em anos anteriores e no comportamento da
economia nacional, revelou que os empreendimentos
que atendem às necessidades básicas, como a panificação, estarão entre as atividades mais promissoras
para este ano. “A população continua crescendo e, mesmo em tempo crise, ela não deixa de consumir esses

o empresário acompanhar esse movimento da econo-

produtos e serviços. As pessoas buscam alternativas

mia para ter mais sucesso”, afirma o presidente do Se-

mais baratas, mas o consumo permanece. É importante

brae, Guilherme Afif Domingos.
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novidades
saBor da França
A Puratos traz para o paladar brasileiro a herança de gerações do país berço da
gastronomia mundial: o BrioCHe de paris, o verdadeiro brioche francês com um mix
inovador em sua formulação, garante maciez e aroma inconfundíveis por mais tempo.
É uma combinação perfeita de sabor, miolo bem amarelinho, fibras e maciez típicas do
genuíno brioche francês, aliadas à praticidade de elaboração. Além de dispensar o uso de
Puratos

manteiga no seu preparo, o produto é leve, tem um toque amanteigado, fica fresquinho por
mais tempo, tem menos calorias e muito mais sabor, atrativos que permitem às padarias
conquistar e surpreender os consumidores. SAC: 0800 771 7872. Site: www.puratos.com.br

parCeiro FunCional
FiBraZin é o lançamento da Zini Alimentos: uma fibra (farelo) pura, proveniente do refinamento
do trigo, considerado um alimento funcional, com elevado teor de fibras, vitaminas e lipídios, que
pode ser adicionado às formulações de acordo com o aporte de fibras desejado. O Fibrazin não
Zini

possui o amargor típico das fibras comuns, é enzimaticamente inativado e não interfere com a
formulação ou no sabor do produto, tem longa vida útil (6 meses) e facilmente estocável e, ainda,
reduz os custos de preparo dos produtos integrais. SAC: (11) 3931-7993. Site: www.zini.com.br

pão sem glúten
Quem precisa abrir mão do glúten na alimentação sabe o quanto é difícil encontrar
pães com sabor de pães. A Wickbold, líder no segmento de pães especiais, utilizou sua
expertise para atender essa demanda e apresenta o pÃo seM GLÚten da linha Pró.
Disponível nas variações Tradicional e Grãos (300g cada), o novo Pão Sem Glúten conta
Wickbold

uma receita exclusiva, que garante um produto muito mais macio e saboroso.
SAC: 0800 011 1938. Site: www.wickbold.com.br

reCeitas diFerenCiadas
A Polenghi Sélection inova em sua linha de mofo branco e apresenta mais duas deliciosas e
autênticas novidades para os amantes de queijos: o Brie sUpreMe e CaMeMBert intense. Os
lançamentos trazem a personalidade das receitas de mestres queijeiros franceses com um sabor
marcante e personalizado, o que os diferenciam dos demais queijos da linha tradicional. O Brie
Supreme possui uma textura extremamente cremosa que derrete na boca. Já o Camembert Intense

Chips de Banana
A Roots to Go, empresa que produz chips a partir de raízes brasileiras, amplia a linha
de produtos e apresenta uma novidade ao mercado brasileiro: snaCKs de BananaRoots to Go

da-terra, conhecidos como Platanitos e já tão famosos nos Estados Unidos e
América Latina. É o primeiro salgadinho de banana a entrar no mercado nas versões
salgada e doce com canela. Por ser um produto totalmente natural, as propriedades
da banana são mantidas, caracterizado pelo alto grau de saudabilidade e ausência de
conservantes. SAC: info@rootstogo.com.br. Site: www.rootstogo.com.br
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Polenghi

tem sabor intenso e combinação aromática autêntica. Conforme o estágio de maturação do queijo,
as características e sabor deles se acentuam mais. SAC: 0800 015 3888. Site: www.polenghi.com.br

novidades
ouro líquido
Quirós

A Quirós Gourmet vem com uma deliciosa e saudável novidade em 2017: o aZeite de oLiva eXtra
virGeM QUirÓs, com apenas 0,1% de acidez. Ouro líquido extraído a frio, a partir das melhores
azeitonas da colheita, traz em sua bagagem a cultura e a tradição da Família Quirós em produzir azeites
de olivas especiais, a partir de oliveiras seculares. Além disso tudo – e de ser muito saboroso – entrega
inúmeros benefícios a saúde: é antioxidante, protege coração e cérebro e reduz o mau colesterol, entre
outros atributos. SAC: atendimento@quirosgourmet.com.br. Site: www.quirosgourmet.com.br

zero laCtose
A Nestlé inaugura uma nova categoria no mercado brasileiro de iogurtes com
Nestlé

o lançamento da primeira linha infantil de iogurtes Zero Lactose no Brasil. A
nova linha ninHo Zero LaCtose conta com versões líquida e polpa, para as
mamães que fazem questão de proporcionar uma alimentação equilibrada aos
filhos com intolerância à lactose, mas que não querem deixar de incluir o sabor
e os benefícios nutricionais do iogurte. Em sua versão líquida, o produto chega
nos sabores Morango e Vitamina de Frutas, enquanto a versão em polpa vem nas
opções Morango e Maçã & Banana. SAC: 0800 770 2460. Site: www.nestle.com.br

ainda mais gostosos
Novidades e produtos ainda mais saborosos na linha CUp noodLes, da Nissin
Foods Brasil. Com massa mais macia, as novas versões da marca de macarrão
instantâneo mais vendida no mundo trazem o dobro de ﬂocos, que agora
estão maiores e mais saborosos. Além disso, o tempero tem sabor caseiro e a
embalagem com novo visual é também mais prática: térmica, não esquenta as
mãos, e pode ir ao micro-ondas. Em seis sabores: Galinha Caipira, Carne, Costela
sin

com Molho de Churrasco, Frango com Requeijão, Legumes, e o novo sabor
Nis

Tomate. SAC: 0800 727 6020. Site: www.nissin.com.br

maCarrão de arroz
O novo MaCarrÃo de arroZ inteGraL UrBano é produzido nos cortes
Pena e Parafuso. Embalado em pacotes com 500g, é livre de glúten, fonte de
fibras e possui 0% de gordura trans, contribuindo para uma dieta mais saudável.
Urbano

Seguramente, uma deliciosa alternativa para aquelas pessoas que gostam de uma
boa massa, mas também não dispensam os cuidados com uma boa alimentação,
saudável e de qualidade. SAC: 0800 475 051. Site: www.urbano.com.br

um novo ConCeito de WhiskY
O Glenfiddich Project XX Glenfiddich lança o GLenFiddiCH eXperiMentaL series, uma
nova linha que celebra a paixão da marca pela inovação. Trata-se do primeiro rótulo criado com a
colaboração dos vinte embaixadores Glenfiddich ao redor do mundo, incluindo o embaixador de
Casa Flora

Glenfiddich no Brasil, Christiano Protti. Dentro dos armazéns de Glenfiddich em Dufftown, Escócia,
cada um deles escolheu, aleatoriamente, um barril de whisky, que foram então sabiamente
mesclados pelo o mestre do malte da destilaria, Brian Kinsman. E o resultado dessa combinação
inédita já está à disposição do mercado brasileiro. SAC: (11) 3327-5199. Site: www.casaﬂora.com.br
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prêmio jornalismo

o pão é a notícia
Décima edição do PRÊMIO SAMPAPÃO DE JORNALISMO
destaca as melhores reportagens sobre o pão.
Fotos: Marcus Frediani

Alegria e
reconhecimento
em estado puro:
os grandes
vencedores
do 10º Prêmio
SAMPAPÃO de
Jornalismo.

E

Em 2016, o Prêmio SAMPAPÃO de Jornalis-

e orgulho”, registrou o presidente do SAMPA-

mo chegou à sua décima edição, consolidado

PÃO, Antero José Pereira, em seu pronuncia-

como uma das maiores homenagens que uma

mento de abertura do encontro, realizado no

entidade sindical realiza em reconhecimento

auditório da sede das entidades, em São Pau-

ao trabalho da Imprensa brasileira. Este ano,

lo, no dia 13 de dezembro.

o concurso recebeu a inscrição de perto de 60
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reportagens, em suas três categorias: – “Mídia

um mundo por trás do pão

Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica – TV &

Repetindo o feito de 2015, na edição 2016 do

Internet”, o que representou um recorde de

Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo, a Comissão

participações.

Organizadora homenageou os cinco primeiros

“Muito obrigado por vocês terem escrito

colocados em cada categoria. Os primeiros,

sobre o pão e sobre a panificação em seus ve-

receberam uma passagem para Paris/França,

ículos, e por terem inscrito essas matérias no

mais € 1.500, destinados a despesas de hos-

nosso prêmio, que é uma singela retribuição

pedagem e gastos pessoais; os segundos, uma

ao carinho que sempre recebemos da Impren-

passagem para Lisboa/Portugal, mais € 1.000;

sa, o que, para nós, é motivo de grande honra

os terceiros, uma passagem para Buenos Ai-

prêmio jornalismo

como de geração de trabalho, de sustento e de
riqueza para muita gente. Saber que tudo isso
está atrás de um simples pãozinho que você
compra na padaria é de arrepiar”, fez questão
de registrar, por sua vez, Marjorie Masson, da
Revista VIP, primeiro lugar na categoria “Mídia
Impressa”, com a matéria “Café para Noite”.
Comemorando o “bicampeonato” como
grande vencedor da categoria “Rádio” do
prêmio – ele também foi o primeiro colocaAntero Pereira, entregando o prêmio de 3º colocado na categoria “Rádio” ao
jornalista José Nello Marques.

do no concurso de 2015 –, Carlos Maglio, da
Rádio Câmara São Paulo, não cabia em si de
felicidade: “Gostaria de agradecer muito ao

res/Argentina, mais US$ 500; já os quartos e

SAMPAPÃO, porque, para nós, que somos jor-

quintos colocados receberam um tablet, a tí-

nalistas, essa parceria com a Imprensa é fun-

tulo de Menção Honrosa.

damental. Se todas as entidades valorizassem

“O prêmio do SAMPAPÃO serve para de-

os jornalistas como o SAMPAPÃO valoriza,

monstrar a dimensão do mercado de panifi-

creio que teríamos uma Imprensa muito mais

cação não só no Brasil, mas no mundo todo,

sadia do ponto de vista de fazer matérias im-
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prêmio jornalismo

portantes e de buscar notícia onde ela realmente existe, pontuou o profissional, vitorioso
com a reportagem “O pão faz parte da vida em
diversos sentidos”.
“Foi uma oportunidade que o Sindicato
nos deu de nos aproximarmos do nosso público, que todo dia toma café e come um pão na
chapa na padaria, para mostrar de onde tudo
isso vem e da importância do trabalho dos
panificadores no Brasil e no mundo inteiro, já
que, na reportagem, visitamos alguns outros
países para contar essa história”, exaltou Maria Paula Bexiga, primeiro lugar na categoria
“Mídia Eletrônica – TV & Internet”, junto com
Rosana Castro, com a reportagem “Saindo do
O auditório do SAMPAPÃO ficou pequeno: quase todos os jornalistas
inscritos no concurso compareceram à premiação.

Forno”, do Jornal da Record.

ConFira a relação Completa dos venCedores do
prêmio sampapão de jornalismo 2016!
Categoria: “Mídia iMpressa”

Categoria: “Mídia rádio”

1º Lugar
Veículo: Revista Vip
Matéria: Café para noite
Jornalista: Marjorie Zoppei Masson

1º Lugar
Veículo: Rádio Câmara São paulo
Matéria: O pão faz parte da vida em
diversos sentidos
Jornalista: Carlos Alberto Maglio

2º Lugar
Veículo: DCi
Matéria: pão italiano, a receita que curou
Jornalista: Marleine Cohen
3º Lugar
Veículo: Revista Saúde
Matéria: Glúten: pode ou não pode?
Jornalista: André Biernath Gomes Bento
4º Lugar
Veículo: O Estado de São paulo
Matéria: Mesa posta: 30 opções de café
da manhã para repor as energias durante
o feriado
Jornalista: Lucinéia Nunes
5º Lugar
Veículo: Revista Menu
Matéria: Fermentar: Seja para saboreálo em casa ou vendê-lo em pequenas
quantidades, o preparo de pães vem
conquistando cada vez mais admiradores
Jornalista: Cintia dos Santos Oliveira
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2º Lugar
Veículo: Rádio CBN de João pessoa
Matéria: Uma vida de pão e superação
Jornalista: Marcelo Henrique Andrade
3º Lugar
Veículo: Rádio Sonho
Matéria: padarias enfrentam o pão
pirata e as mulheres assumem as padocas
Jornalista: José Nello Marques

Categoria: “Mídia eLetrôniCa – tv &
internet”
1º Lugar
Veículo: Jornal da Record
Matéria: Saindo do forno
Jornalistas: Rosana Jacob Martins Teixeira
Castro | Maria paula Bexiga
2º Lugar
Veículo: Bom Dia Brasil
Matéria: padarias apostam em pizza para
fugir da crise e faturam R$ 84 milhões
Jornalista: pedro Mantoan
3º Lugar
Veículo: Bom Dia São paulo
Matéria: preços nas padarias nas 5 regiões
de São paulo
Jornalista: Marcelo Brasil

4º Lugar
Veículo: Rádio Gazeta AM
Matéria: Feira traz todas as novidades
do ramo de panificação
Jornalista: Renata Câmara

4º Lugar
Veículo: Jornal da EpTV de Campinas – 2a
Edição
Matéria: Viciados em pão
Jornalista: Beatriz Virginia Scariot

5º Lugar
Veículo: Rádio Web Câmara
Matéria: pão & Histórias: Uma tarde
no iDpC
Jornalista: Leonardo Costa Souza

5º Lugar
Veículo: Bom Dia São paulo
Matéria: profissionais trabalham na madrugada para garantir pão fresco nas padarias
Jornalista: Caio prestes

entrevista

tudo (ou quase tudo) que

você queria saber sobre saquês

Especialista revela todos os segredos da tradicional bebida
japonesa que vem conquistando cada vez mais os brasileiros.

A

A happy hour já se transformou numa instituição
brasileira. E a proposta de encontrar amigos e
colegas de escritório depois do expediente para
conversar sobre tudo (menos trabalho!) não tem
escapado do olhar atento de alguns panificadores, que vêm turbinando sua paleta de drinks e
petiscos para atender a esse público crescente.
Ao lado da tradicional cervejinha e do chope, entre as bebidas que mais vem chamando a
atenção dos consumidores e dos mixologistas de
plantão é o saquê, mais conhecido como a “cachaça do Japão”. Opa! Mas há um erro aí nesse
conceito! Quem explica a diferença e da dicas
sobre a bebida nesta entrevista é Celso Ishiy,
sommelier de saquê e um dos principais especialistas no assunto no Brasil, autor do livro “Guia
Prático do Saquê”. Confira!

que, talvez, qualquer país europeu. O que tem travado esse florescimento é a falta de informação.

revista ipC: Celso, o saquê pode mesmo
ser Considerado a CaChaça do japão?

mas, FaCe à proCura CresCente pelo sa-

Celso Ishiy: Bem, sem desmerecer a nossa cacha-

quê pelos Consumidores, pareCe que isso

ça, que está melhorando de qualidade, para co-

esta mudando.

meçar, eles pertencem a diferentes categorias. A

É verdade. O saquê é uma bebida cujo tempo

cachaça é um destilado. O saquê é um fermenta-

chegou. Cheio de sabores a aromas, incrivelmen-

do de arroz. Essa confusão acontece porque o sa-

te puro, simples e complexo ao mesmo tempo,

quê praticamente permaneceu no Japão ao longo

profundo em todos os aspectos e surpreendente-

dos séculos apreciado somente pelos habitantes

mente adaptável, o saquê detém grande potencial

locais, sendo pouco exportado, se considerado o

para a sua apreciação. O saquê percorreu uma

seu potencial. Mas, isso mudou ao longo dos úl-

história fascinante de mais de dois mil anos até

timos 20 anos e, agora, as fabricantes estão se

chegar a essa mistura que os consumidores vêm

esforçando para compartilhar a bebida ao redor

bebendo atualmente. Esta bebida é uma das mais

do mundo. Com uma estreita ligação com o povo

naturais e complexas que existem, sendo feita a

japonês e sua cultura, o Brasil possui mais poten-

partir de ingredientes básicos – arroz e água, so-

cial para o crescimento do saquê fora do Japão do

mados aos agentes de fermentação (levedura e o
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entrevista

fungo koji-kin). E, hoje, um dos nossos principais
trabalhos e objetivos é divulgá-lo no Brasil, principalmente, esclarecendo as dúvidas sobre ele.
perFeito! então, vamos tentar esClareCer
algumas delas, trazidas pelos paniFiCadores. a primeira: saquê se toma Com sal?

Olha, já vi muita gente colocar sal para tomar um
gole de saquê. Antigamente, no tempo dos meus
avós, até se bebia assim. Mas, desde o surgimento
dos saquês premium, não se faz mais isso. Afinal
de contas, você mistura energético em um whisky
18 anos? (risos)

Celso, seu
livro e uma
degustação:
o saquê está
longe de ser uma
bebida genérica.

existe mais de um tipo de saquê?

O saquê não é uma bebida genérica. Para se ter
uma ideia, há mais de 1.800 fabricantes de bebidas no Japão que produzem cerca de 40 mil rótulos, o que confere uma diversidade incrível. Cada
um deles produz saquê de diferentes tipos e classificações. A boa noticia é que está cada vez mais
fácil encontrá-los no Brasil.

que o saquê quente serve apenas para disfarçar
a má qualidade. Já adianto que é possível beber

ele É uma BeBida Considerada sagrada?

excelentes saquês quentes.

Assim como o vinho tem um significado religioso
para a Igreja Católica, o saquê é usado em ceri-

por que se toma saquê naquele Copo qua-

mônias xintoístas, principalmente no Japão, onde

drado, geralmente de madeira?

é considerado a bebida dos deuses.

Bem, é bonito e exótico, mas hoje em dia não se
bebe mais saquê no massu, que é o nome desse

É melhor tomar saquê quente ou gelado?

copo quadrado de madeira. É um hábito antigo,

Hoje, a maioria prefere consumir saquê gelado,

que alguns estabelecimentos que servem a bebi-

mas depende do tipo e ocasião. Muita gente acha

da persistem em usar.
saquê ComBina só Com Comida japonesa?

Muito pelo contrário. O saquê harmoniza com vários tipos de comida – da italiana à alemã – até
com feijoada. Cada prato tem o saquê que merece.
existe Caipirinha de saquê lá no japão?

A caipirinha de saquê é uma invenção brasileira,
embora os japoneses usem o saquê comum e shochu (destilado) para preparar outros tipos de coquetéis. No Japão, a versão Premium da bebida é a que
tem feito mais sucesso.
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destaque / embalagens

Embalando

novas oportunidades
Antenada com as tendências globais, a indústria
fornecedora de embalagens se desdobra para mais
bem atender o setor de panificação e confeitaria,
batalhando para vencer resistências e anacronismos.

A

Ao lado de um enorme número de inovações e anúncio de

E, nesse ciclo, imutável também permanecerá a dispo-

tendências com horizonte para o ano de 2050, a SIAL Pa-

sição dos fabricantes de embalagens que fornecem seus

ris, uma das mais importantes feiras de alimentos e bebi-

itens para o setor de acompanhar de muito perto essa evo-

das do planeta, manteve um olhar profundo sobre o que

lução. “Pães, bolos e outros produtos preparados nos esta-

vem por aí em termos de embalagens para esses itens.

belecimentos como as padarias têm se adequado a todos

Segundo Assunta Napolitano Camilo, diretora da Future-

os novos padrão de consumo, desenhando um movimento

Pack – Consultoria de Embalagens e do Instituto de Em-

de aprimoramento constante e cada vez mais pronunciado

balagens – Ensino & Pesquisa, que visitou o evento com

das embalagens desses produtos, tornando-as mais práti-

a proposta de orientar seus clientes no Brasil sobre os

cas, seguras, belas e sustentáveis”, explica a especialista,

novos caminhos a seguir no segmento, as megadireções

fazendo questão, ainda, de deixar um recado bem claro:

para a indústria de alimentação – tais como conveniên-

“Embalagem melhor promove um mundo melhor sempre.

cia, estilo/prazer, segurança, saúde e ética – se manterão

E quem se dedicar a esse aprimoramento, seguramente al-

as mesmas, embora sempre propondo novos desafios.

cançará sempre, também, novos níveis de sucesso.”
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O boom das mídias
nas embalagens
mostra o seu valor.

“Vejo que com a evolução dos produtos e, é claro, da

uma proposta de customização – com o desenvolvimento

exigência dos clientes das panificadoras, as embalagens

do nosso modelo de padaria. “As embalagens vêm seguindo

vêm se atualizando e modernizando para atrair e valori-

esse ritmo e se tornando muito mais bem elaboradas. Em

zar no âmbito da enorme concorrência que se instalou no

pouco tempo, passamos do simples uso do papel que envol-

setor. Mas, além de valorizar o produto e contribuir para o

via as bengalas e os bolos com a ajuda de tiras de papelão,

aumento das vendas nas padarias, vejo que essas mesmas

para embalagens coloridas com design sofisticado, feitas,

pessoas, cada vez mais conscientes também da questão

principalmente, com papéis certificados, uma exigência que

ambiental, vão querer embalagens mais sustentáveis e

antes nem era percebida”, explica Yuberto Tessiro, gerente

que podem ser recicladas, como aquelas que fabricamos

comercial da Pris Embalagens, uma das empresas mais atu-

atualmente”, contextualiza Bruno Zancheta, do Departa-

antes no segmento, com foco na panificação.

mento Comercial da Scarcelli Embalagens, uma das mais

E como Yuberto costuma dizer aos seus clientes pani-

conceituadas empresas do setor de embalagens de papel,

ficadores, a embalagem é o “cartão de visita” dos produtos

com base na cidade de Avaré, no interior de São Paulo.

que eles vendem. E é exatamente devido a essa atitude
de acompanhar o desenvolvimento do setor, que além de

evolução Conjunta

elas transportarem tais itens com mais segurança e hi-

Maior exigência por praticidade, segurança, beleza, susten-

giene, também transmitem com fidelidade o conceito de

tabilidade... A boa notícia é que os fornecedores brasileiros

evolução das padarias, fazendo com que elas ganhem um

de embalagens para o setor de panificação e confeitaria pa-

novo olhar ante aos consumidores, que é o maior objetivo

recem estar bem antenados com esses movimentos globais,

de todos envolvidos no processo e, consequentemente, os

que caminham lado a lado – e praticamente obedecendo

maiores beneficiários dessas inovações.

Soluções cada vez mais bem elaboradas.
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Personalização: uma tendência irreversível.

destaque

Ferramenta de marketing

Contudo, embora tudo isso seja uma verdade incontestável, a visão do panificador brasileiro no que diz respeito às
embalagens ainda não gera reações instantâneas, o que
seria o ideal. “Ela vem mudando aos poucos. A embalagem é a porta-voz da marca no ponto de venda, e pode ser
usada para levar conteúdo, promoções e valores. Porém,
ainda hoje vemos clientes que entendem o papel da embalagem como ferramenta de marketing e divulgação, enquanto alguns ainda o enxergam somente como custo”,
lamenta Rita Miranda Gonçalves, executiva do Departamento Comercial da Casa Sol, empresa que produz emba-

Embalagens valorizam produtos e vitrines.

lagens de papel customizadas para padarias desde 1983.
Ainda segundo ela, o boom das mídias em embala-

personalização ao alCanCe

gens de pão conseguiu fazer com que tanto as empresas

Embora a resposta ao questionamento de Rita, da Casa

grandes, quanto as locais, enxergassem todo esse poder,

Sol, não seja tão fácil e automática quanto possa pare-

que, entretanto, ainda não é aproveitada de forma am-

cer, verdade é que um dos movimentos que mais vem ga-

pla pelos panificadores. E isso não deixa de soar estra-

nhando adeptos no setor de panificação é o da persona-

nho, uma vez que todo mundo sabe que a embalagem é

lização das embalagens. Isso porque, ela se tornou uma

o ponto de contato final da marca com o cliente, na qual

poderosa ferramenta marketing para dar identidade à

ele pode contar sua história, divulgar contatos e serviços.

marca e fortalecer-se dos demais concorrentes dentro de

E como ela vai parar diretamente na casa ou trabalho do

uma relação custo beneficio muito positiva. “Isso porque

consumidor e, se ela tiver um conteúdo envolvente, pode

toda personalização é um marketing. Quando você tem

impactar mais pessoas, gerando envolvimento do cliente

um produto bom, que acompanha sua marca nas em-

com a marca. Daí, Rita propõe uma pergunta: “Se uma

balagens, tende a fidelizar clientes não só pelo paladar e

loja de roupas ou uma escola do bairro pode ter resultado

pela apresentação”, argumenta Ivo Marcos Simão Samo-

divulgando na embalagem de uma padaria, imagine se a

gin, supervisor de Vendas da WS Embalagens, empresa

padaria focar mais em divulgar os seus produtos, serviços

de São José dos Campos, especializada na distribuição de

e redes sociais?”

embalagens descartáveis de plástico e isopor, entre outras, para o comércio de padarias.
Todavia, nem sempre esse tipo de personalização
pode estar ao alcance imediato de todos os itens da padaria. Tudo depende da verba disponível, pois as quantidades para o procedimento de personalização são maiores
e, consequentemente requer, um investimento maior no
seu estoque. Seja como for, iniciar esse trabalho é fundamental para o negócio. E para tanto, alguns já têm a
preocupação de eleger em suas linhas de embalagens, algumas que consideram estratégicas com a inicialização

Leandro Andrade

do processo de personalização. Um bom exemplo: aqueAssunta, do
Instituto de
Embalagens:
ciclo evolutivo
imutável.

las que acondicionam produtos que, geralmente, o cliente
não o consome sozinho como, por exemplo, os bolos.
Esse é o caso específico da Pris, que lançou recentemente uma linha de pratos para bolos e tortas que podem
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em embalagem, é o custo das caixas, filmes, bandejas,
isopor etc.”, defende o seu produto Rita, da Casa Sol.
O mesmo faz Edson Alves Ribeiro, diretor de Vendas
e proprietário, junto com sua mulher, Débora, da Boxer
Embalagens, empresa paulista especializada na oferta de
caixas e tabuleiros de papelão para bolos, salgados e sanduíches de metro. “No caso específico desses itens, além
da segurança alimentar, com caixas produzidas com material virgem, dentro das exigências sanitárias, o que conta também é a segurança no transporte. E aí, o papelão
apresenta muitas vantagens em relação às embalagens
de plástico e de isopor, que, embora bem mais baratas do
que as nossas, perdem de longe nesse quesito, como também no aspecto ambiental da reciclabilidade, o que faz
com que elas sejam bem mais adequadas, embora custem mais caro que esses dois outros tipos citados. Não
Yuberto, da Pris: a embalagem é o “cartão de visita” dos
produtos vendidos na padaria.

existe um percentual oficial, mas a recomendação que

levar a logomarca da padaria. “Sem a menor dúvida, esse

x produto fique entre 5% a 10%, no máximo”, pontua.

dou aos clientes da Boxer é de que a relação embalagem

bolo ou torta carregará a marca da padaria no lugar e na

Saindo em defesa das embalagens de plástico dis-

hora certa, com o aval do seu cliente, para todo mundo

tribuídas pela WS, Ivo Marcos argumenta, por sua vez,

que os consumir, seja numa festa com muitos convidados,

que elas são imbatíveis quando o assunto é exposição

seja numa simples reunião de família. E posso garantir

de produtos na padaria. “A tendência, hoje, é cada vez

que essa embalagem traz ótimos ou melhores resultados

mais as embalagens diminuírem as barreiras visuais

mesmo para as padarias que ainda não possuem caixas

e valorizarem sempre, da melhor forma possível, os

para bolos personalizadas e utilizam-se do nosso modelo

produtos nelas expostos. Tampas plásticas com maior

padrão, que pode ser adquirido em pequenas quantida-

transparência, que não embaçam, mesmo durante as

des e a um custo menor”, garante Yuberto.

exposições frias, trazem tais vantagens e benefícios de
melhor visualização desses itens nos pontos de venda.

relação deliCada

Em termos de custo da embalagem, acreditamos que

Mas, se, na maciça maioria dos casos, o preço é determi-

uma margem relativamente viável é de 5% a 8 % do pre-

nante, será que existe uma relação ideal entre o custo da

ço do produto. Mas existem embalagens que valorizam

embalagem e o preço de produto vendido na padaria? Se-

tanto os produtos, que a conta é inversa, você consegue

gundo a maioria das empresas consultadas pela Revista

agregar preço ao produto final com uma embalagem que

IPC, o custo ideal das embalagens para produtos de pada-

destaque e valorize o produto exposto”, afirma o super-

rias devem girar em torno de 4% a 6% do valor de venda

visor de Vendas da empresa.

de cada produto. E é dentro desse parâmetro o cliente vai

“Vale lembrar que um produto bem embalado vai fa-

avaliar qual o tipo de embalagem é mais adequada para

zer toda a diferença e que também nesta avaliação o cus-

cada item vendido na padaria.

to ideal é aquele que o cliente se sente confortável em

“As sacarias de papel representam o menor custo de

pagar e levar um produto de qualidade para a sua casa.

embalagem, proporcionalmente ao custo do produto ou

Equilibrar bem essas duas questões vai significar qual a

ao preço de venda. Estamos falando de uma média de R$

identidade que o panificador quer dar à sua padaria e aos

0,09 (nove centavos) por unidade, considerando todos os

seus produtos”, pondera Yuberto Tessiro, da Pris Embala-

tamanhos utilizados pela padaria. O que pesa, falando

gens, fechando a questão.
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especial / PÁsCOa & DIa Das mÃes

turbine sua confeitaria nessas

datas EspEciais

A disposição dos clientes em gastar menos na Páscoa e no
Dia das Mães não pode abalar seus negócios.
Veja aqui algumas ideias para você driblar esse problema.

s

Sem dúvida, 2017 começou meio complicado para o va-

bem como na troca da roupagem de sua linha de bolos de

rejo paulistano. E isso, infelizmente, parece que vai gerar

Páscoa, que vai ganhar um up nas embalagens.

impacto direto no desempenho da primeira data come-

Com a perspectiva de redução do desembolso do con-

morativa importante do ano para as padarias: a Páscoa.

sumidor em produtos industrializados ou vendidos no co-

“A tendência para a próxima Páscoa, realmente, é de en-

mércios – principalmente os ovos de chocolate –, em função

colhimento das vendas em relação ao ano passado. Es-

da situação econômica, o grande “concorrente” do comércio

tamos batalhando, pelo menos para empatar e manter a

(padarias inclusas) nesta Páscoa prometem ser as soluções

mesma performance de 2016”, pontua Reinaldo Bertag-

artesanais, para presentear a garotada e mesmo os adultos.

non, executivo de Vendas da CEPAN/Village, acrescentan-

Isso tem feito com que várias empresas do setor de chocola-

do que, para isso, a empresa chega investindo forte em

tes estejam planejando campanhas para a data e lançando

licenciamentos em sua linha infantil – que vai ganhar o

produtos mirados naquelas pessoas que vão preferir fazer

reforço dos personagens da série kids “Masha e o Urso” –,

ovos do que comprá-los no varejo tradicional.

Fev/Mar 2017 IPC 810
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novos ConCeitos, novas oportunidades

fora do lar e, notadamente, para auxiliar o setor de pa-

Momento complicado, sem dúvida. Mas isso não deve (e

darias a otimizar suas vendas, a Nestlé Foodservices já

nem pode) esmorecer o ânimo dos panificadores, que vão

há alguns anos desenvolveu e oferece a seus clientes

precisar, mais uma vez, arregaçar as mangas e trabalhar

uma espécie de manual intitulado “Páscoa nas Padarias

forte para apressar as mudanças e virar o jogo a nosso

– Novos conceitos, novas oportunidades e um mundo de

favor, não só para “abraçar” as oportunidades da Páscoa,

lucros”, no qual, além de dar algumas receitas especiais,

como também de outra data importante, o Dia das Mães,

foca em algumas soluções para o canal de panificação

que vêm logo em seguida.

– especialmente para o segmento de confeitaria, com

Pensando na evolução do mercado de alimentação

o uso de chocolates –, para agregar valor ao seu negó-

a Cozinha de pásCoa e do dia das mães na sua padaria
Muita gente aproveita o feriadão da páscoa para viajar.
Mas, quem fica na cidade tem sempre a opção de aproveitar a data para saborear as delícias gastronômicas da
época, a fim de confraternizar com a família e amigos,
sem ter todo aquele trabalho de ficar na cozinha. E essas
pessoas têm sempre a possibilidade também de sair de
casa durante a Semana Santa ou mesmo no domingo
de Dia das Mães para tomar café da manhã, lanchar ou
até mesmo almoçar nas panificadoras da cidade. De olho
nesse público, muitos estabelecimentos já estão aptos (e,
outros, acelerando o ritmo para se adaptar) a oferecer re-

20

feições saborosas e saudáveis para os clientes, dentro do

casa pratos típicos feitos com peixe, bacalhau e camarão.

conceito de padaria gourmet.

Ou, ainda, oferecê-los no delivery, porque ninguém é de

Assim, na sexta-feira da paixão, no sábado de Aleluia,

ferro tem toda aquela paciência de passar horas na cozi-

ou nos domingos de páscoa e do Dia das Mães, os clientes

nha. Então, que tal promover essa ideia na sua panificado-

podem encontrar no self-service ou no menu à la carte da

ra e atrair mais gente para a casa nessas datas especiais?

IPC 810 Fev/Mar 2017
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cio. A apostila explica que, quando se considera o fator

chocolates em geral são a fórmula do “irresistível”. Tendo

rentabilidade, a confeitaria é ícone em uma padaria de

isso em mente, o panificador pode multiplicar possibili-

sucesso, representando perto de 25% do faturamento

dades e inovar utilizando ingredientes diferenciados nas

da casa, permitindo elevada margem de lucro, que, em

receitas, até mesmo nas mais tradicionais. Paralelamen-

alguns casos, pode chegar até 200% sobre o custo da

te, ensina o manual da Nestlé, nesse período, como no do

matéria-prima. Assim, a boa dica, é justamente explorar

Dia das Mães, existe um grande potencial na venda de

a diversificação do mix de produtos a partir da área de

caixas de caixas de bombons, das famosas trufas, assim

confeitaria, que se destaca pela variedade de itens, bem

como de mini-doces e petit-fours, que podem ser expostos

como pela simplicidade que encanta e atrai os olhares

em tábuas, mesas decoradas ou mesmo ganhar embala-

dos clientes nas padarias.

gens festivas para se converter em deliciosos presentes

A proposta, então, é uma bastante conhecida realida-

com ares artesanais, mas com alto valor agregado. Espe-

de dos panificadores: inovar, agregando oportunidades de

cializada em embalagens para presentes e peças decora-

compra e novos momentos de consumo. Em outras pala-

tivas para festas e datas decorativas, a Cromus Soluções

vras, a primeira recomendação é aproveitar a sazonali-

em Embalagens, por exemplo, já lançou o seu Catálogo de

dade e abusar da criatividade para ambientação da sua

Páscoa 2017 – disponível no site www.cromus.com.br – no

padaria, a fim de produzir as condições para o incremen-

qual apresenta aos panificadores cerca de 10 mil itens,

to nas vendas. Isso, por uma razão bem singela: o consu-

divididos nas categorias artesanais, pelúcias, decorativos,

midor sempre se permite gastar mais quando se sente em

acessórios, mesa posta, móveis e embalagens, todos ins-

ambiente de festa.

pirados na essência da data, no domingo de celebração

Na época da Páscoa, em especial, ovos, colombas e

com a família e amigos que se reúnem em volta da mesa.
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mudam rEgras
AMI

para fiscalização da nr-12
Empresas terão prazo para
adequarem máquinas e
equipamentos antes de
serem autuados.

U

Uma mudança publicada no Diário Oficial da União no

mais prazo, sem apliCação de multa

dia 12 de janeiro de 2017, pelo Ministério do Trabalho, es-

O coordenador geral de fiscalização do Departamento de

tabelece novas regras para a fiscalização da Norma Regu-

Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Traba-

lamentadora nº 12 (NR-12). Os auditores fiscais do traba-

lho, Jeferson Seidler, explica que, antes, o auditor fiscal

lho continuarão inspecionando as empresas para conferir

do trabalho, ao detectar uma irregularidade, imediata-

se a segurança das máquinas e equipamentos que a NR-

mente emitia o auto de infração, que seria convertido em

12 estabelece está sendo observada. Porém, darão prazo

multa após tempo de recurso. Esse era o procedimento

para os empresários se adequarem, antes de emitir autos

desde a primeira visita à empresa. “Agora, ele notifica a

de infração e multas.

empresa e dá a ela um prazo para se adequar, sem apli-

A alteração visa a atender ao interesse de proteção da

cação de multa”, compara.

saúde e segurança dos trabalhadores, além de conciliar

O empresário terá ainda a possibilidade de pedir pror-

com as empresas que têm a verdadeira intenção de regu-

rogação de prazo, caso não consiga fazer as adequações

larização, dando-lhes a oportunidade de adequação. Ao

necessárias dentro do tempo estabelecido pela fiscaliza-

mesmo tempo, essa mudança estabelece aos Auditores-

ção do Ministério do Trabalho. A única exceção é para

-Fiscais uma maior autonomia durante as ações fiscais.

os casos em que for detectado risco grave e iminente ao

“O objetivo maior é o cumprimento da norma de proteção,

trabalhador. “Se a máquina oferecer alta probabilidade

propiciando às empresas espaço para a apresentação das

de lesão grave ao trabalhador, a empresa não será mul-

dificuldades técnicas e financeiras que dificultam a regu-

tada, mas a máquina será interditada imediatamente”,

larização, para avaliação pela fiscalização do trabalho e

acrescenta Seidler.

a busca conjunta de uma solução adequada a cada caso.

Essa mudança ficará em vigor por 36 meses. Esse é

Como estão ressalvadas as situações de grave e iminente

o prazo em que a Comissão Nacional Tripartite Temáti-

risco, os trabalhadores não sofrerão qualquer prejuízo ou

ca da NR-12 terá para estudar e debater melhorias na

ameaça com o novo procedimento”, afirma a Secretária

Norma. O grupo é composto por representantes de tra-

de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho, Maria

balhadores, empregadores e do governo e tem como uma

Teresa Pacheco Jensen.

das atribuições monitorar a aplicabilidade da lei. Desde
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2010, quando a NR-12 passou por mudanças rigorosas,

mudança, foram registrados 76,3 mil acidentes em má-

a Comissão vem debatendo alterações na Norma e na

quinas e equipamentos no Brasil. Em 2015, esse número

fiscalização delas. Em 2011, o primeiro ano depois da

caiu 58,7 mil.

entenda as mudanças
PRIMEIRA MUDANÇA

calização e o problema ainda não tivesse sido corrigido,

Como era antes: Na primeira visita do auditor fiscal do

o empresário recebia uma nova multa e com majoração

trabalho, toda a irregularidade identificada gerava um

pelo descumprimento.

auto de infração e, como consequência uma multa.

Como fica agora: Se o empresário não conseguir cum-

Como fica agora: Na primeira visita, o auditor fiscal do

prir a determinação dentro do prazo estabelecido pelo

trabalho apenas identifica as irregularidades e dá um

auditor fiscal, ele poderá pedir a prorrogação do prazo,

prazo ao empresário para fazer as adequações, sem

desde que apresente justificativa técnica ou econômica

emissão de auto de infração. Esse prazo será de até 12

devidamente comprovada, sem geração de multa.

meses, dependendo da complexidade da adequação.
2a MUDANÇA

O QUE NÃO MUDA

Como era antes: A autuação já previa a correção ime-

Máquinas que ofereçam risco grave e iminente de aci-

diata da irregularidade. Caso houvesse uma segunda fis-

dentes serão imediatamente interditadas.

Fev/Mar 2017 IPC 810
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escola idpc

aqui tem educação

E sErviços

Marcus Frediani

A Escola IDPC é referência máxima
de ensino profissional e de
atendimento qualificado ao setor
de panificação.

A

A carência de mão de obra qualificada é um problema antigo e recorrente no setor de panificação. Com o impressionante desenvolvimento da metrópole paulistana e o subsequente aumento da população urbana, a ausência desses
profissionais foi se agravando ao longo das décadas, ainda
mais com o aumento do número de padarias na cidade.
Trabalhar de maneira ininterrupta para equilibrar a
defasagem dessa balança sempre foi prioridade das entidades que hoje compõem o SAMPAPÃO, em cujo prédio-sede se encontra instalada, desde o dia 17 de dezembro
de 2002, o Instituto do Desenvolvimento de Panificação e
Confeitaria (IDPC), que faz a gestão da Escola IDPC.
O espaço para o Instituto, do 1º ao 4º andar do prédio

Escola IDPC: há 15 anos capacitando mão de obra e ajudando a
qualificar ainda mais o setor.

foi cedido pelas entidades em regime de comodato, pelo
período de 30 anos. Sua localização, na região central da

das com o mais modernos equipamentos e amplo ma-

capital paulista, foi designada por uma série de motivos, a

terial didático, bem como naqueles promovidos pela sua

começar facilidade de acesso que oferece aos alunos dos

Escola Móvel, uma iniciativa que atende aos bairros da

quatro cantos da cidade em função de sua proximidade

periferia de São Paulo e às cidades da base territorial do

com estações do metrô e pelo atendimento da região por

SAMPAPÃO, transmitindo conhecimentos práticos, cientí-

diversas linhas de ônibus.

ficos e tecnológicos aos profissionais dessas regiões.
Isso, sem falar na ampla oferta de serviços de orienta-

múltipla oFerta

ção nutricional, de laboratórios de análise microbiológica

Quase 15 anos depois, a Escola IDPC é, hoje, referência

e da qualidade da água, bem como da implantação relati-

nacional e internacional de ensino voltada à qualificação,

vamente recente do projeto “O SAMPAPÃO vai até você!”,

requalificação, formação e treinamento de jovens e adul-

que, com dois veículos específicos, faz visitas semanais às

tos para a atividade de panificação, um setor que empre-

padarias de panificadores associados e ainda não associa-

ga milhares de pessoas anualmente em todo o País.

dos da base territorial do SAMPAPÃO, para oferecer-lhes a

Até agora, perto de 15.000 alunos passaram por seus
cursos, realizados em suas completas instalações, dota-
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assessoria gratuita de um técnico em panificação e confeitaria e de uma nutricionista às panificadoras.
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gourmet

prepare-se para a páscoa!
A Páscoa vem, trazendo com ela uma das celebrações mais gostosas do ano. Tempo
de renovação nas vidas das pessoas e também, é claro, no cardápio de sua padaria.
E o mais bacana dessa história é que você pode mesclar a releitura de receitas
clássicas com a introdução de novidades, como mostra esta seleção especial
organizada pela Escola IDPC para você e seus clientes. Confira!

Bolinho de
BaCalhau
reNdimeNto: 20 UNIDADES COM
70G CADA

massa
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Bacalhau
100
500
Batata (holandesa/asterix) 100
500
Azeite extravirgem
20,0
100
Salsinha
40,0
200
Farinha de rosca (opcional) 20,0
100
Gema de ovo
10,0
50
Sal (opcional)
A gosto
A gosto

Processo de fabricação:
1.
2.
3.
4.
5.

Pesar todos os ingredientes.
Descascar a batata, cozinhar por aproximadamente 25 minutos e reservar.
Dessalgar o bacalhau.
Cozinhar o bacalhau por aproximadamente 40 minutos e desfiar.
Adicionar a batata cozida ao bacalhau desfiado e misturar até formar uma
mistura homogênea.
6. Adicionar o azeite extravirgem, a salsinha picada; se necessário, corrigir a mistura
com sal e misturar novamente.

7. Adicionar a gema e continuar a misturar.
8. Se necessário, adicionar aos poucos 20g de farinha de rosca, mexendo ainda a massa.
9. Cortar a massa em pedaços com 70g cada.
10. Empanar no ovo e na farinha de rosca.
11. Fritar a temperatura de 180ºC por aproximadamente 3 min.
OBS: Se necessitar abaixar o custo desta formulação, em vez de 100% de bacalhau pode-se
fazer 30% de peixe (merluza) e 70% de bacalhau.

informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 90kcal = 378kJ
Carboidratos 6,4g
Proteínas 6,2g
Gorduras Totais 4,1g
Gorduras saturadas 0,6g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,6g
Sódio 1.028mg

%VD(*)
5%
2%
8%
7%
3%
VD não estabelecido
2%
43%

(*)% 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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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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ColomBa de
Camarão
reNdimeNto: 16 UNIDADES COM
455G CADA

recheio
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Camarão limpo e cozido 100
1.000
Mussarela
55
550
Queijo meia cura
50
500
Tomate seco
25
250
Cheiro verde
7
70
Azeitonas verdes picadas 10
100
Orégano
0,5
5

cobertura
Processo de fabricação: recheio

Processo de fabricação: reforço

1. Pesar todos os ingredientes.
2. Cozinhar o camarão e reservar.
3. Cortar em cubos o queijo mussarela, o queijo meia cura, a
azeitona verde e o tomate seco.
4. Misturar todos os ingredientes e reservar.

1. Pesar todos os ingredientes.
2. Colocar os ingredientes na masseira junto com a esponja,
com exceção do recheio.
3. Misturar por 6 minutos à velocidade lenta (1).
4. Misturar por 9 minutos à velocidade rápida (2) ou até formar
o ponto de véu.
5. Adicionar o recheio à massa e misturar por mais 1 minuto
em velocidade lenta (1).
6. Dividir a massa em partes com 470g cada para formar, após o
assamento, colombas com 450g (massa + recheio + cobertura).
7. Bolear.
8. Descansar por 20 minutos.
9. Modelar.
10. Colocar em formas próprias de colomba.
11. Deixar fermentar a 33ºC em umidade de 85% por
aproximadamente 60 minutos.
12. Adicionar a cobertura no meio da fermentação.
13. Fornear em forno de lastro sem vapor por aproximadamente 30
minutos a temperatura de 180°C ou em forno turbo a 155ºC.

Processo de fabricação: cobertura
1. Pesar todos os ingredientes.
2. Misturar a clara de ovo, a farinha de trigo e o queijo parmesão
ralado e reservar.

Processo de fabricação: esponja
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesar todos os ingredientes da esponja, inclusive a água.
Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
Misturar por 2 minutos em velocidade lenta (1).
Adicionar a água aos poucos.
Misturar por 3 minutos em velocidade lenta (1).
Retirar da masseira, colocar em um recipiente plástico, cobrir
com filme plástico e deixar desenvolver em temperatura
ambiente por pelo menos 2 horas ou até a esponja dobrar de
tamanho.

OBS: Pode-se fazer também a colomba de bacalhau no lugar
da colomba de camarão. Neste caso, é só retirar o camarão do
recheio e adicionar no lugar o bacalhau dessalgado na mesma
quantidade.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Queijo tipo parmesão ralado 100
200
Clara de ovo
75
150
Farinha de trigo
18
36

esPoNja
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Farinha de trigo especial 40
1.000
Ferm. biológico instantâneo 2,5
62,5
Água
40
1.000

reforço
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Farinha de trigo especial 60
1.500
Azeite
14,8
370
Gemas de ovos
11
275
Açúcar refinado
8
200
Gordura vegetal
4
100
hidrogenada
Sal
2
50
Melhorador
1,5
37,5
Alecrim picado
0,1
2,5
Curry
0,08
2
Tempero de camarão
0,4
10
Ovos
10
250
Água
11
275

informação Nutricional (Porção com 100g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 302kcal = 1.268kJ
Carboidratos 32,4g
Proteínas 13,6g
Gorduras Totais 13g
Gorduras saturadas 4,2g
Gorduras trans Menor ou igual
a 0,2g
Fibra alimentar 1,6g
Sódio 1.269mg

%VD(*)
15%
11%
18%
24%
19%
VD não estabelecido
6%
53%

(*)% 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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saBlÉ Breton
Com namelaka
reNdimeNto: 40 UNIDADES COM
42G CADA

Namelaka
Ingredientes
Creme de Leite
Chocolate ao Leite
Leite Integral
Glucose
Gelatina Incolor

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
400
87
350
50
200
2
10
1
5

sablé bretoN
Processo de fabricação:
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Para a Namelaka, picar o chocolate e derreter em
banho-maria ou no micro-ondas.
3. Dissolver a gelatina em um recipiente com água fria.
4. Em uma panela, ferver o leite e acrescentar a glucose e
a gelatina dissolvida.
5. Verter metade da mistura fervente sobre o chocolate
derretido, misturar bem. Incorporar o restante da
mistura fervente. Juntar o creme de leite frio e mexer
bem.
6. Levar para a geladeira para cristalizar.
7. Utilizar 24 horas depois.
8. Para o Sablé Breton, bater a manteiga com as gemas
até o ponto de pomada.
9. Juntar aos poucos o açúcar de confeiteiro.
10. Aos poucos, acrescentar o restante dos ingredientes
secos e, por último, as amêndoas picadas.

11. Verter a mistura em uma fôrma com 50cm de
comprimento por 30cm de largura e pincelar o ovo.
Levar para geladeira, por aproximadamente 1 hora,
coberta com filme plástico.
12. Cortar a massa com cortadores redondos e levar
para assar a massa dentro do cortador em forno préaquecido a 180ºC, por aproximadamente 20 minutos.
13. Decorar o Sablé Breton com a Namelaka e finalizar com
as amêndoas laminadas.

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Manteiga sem Sal
100
250
Farinha de Trigo
64
160
Açúcar de Confeiteiro
60
150
Gemas
24
60
Amêndoas Picadas
20
50
Cacau em Pó
12
30
Chocolate Meio Amargo 6
15
Sal
1
2
Ovos para Pincelar
q.b

decoração
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Amêndoas Laminadas
q.b

informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 235kcal = 987kJ
Carboidratos 20g
Proteínas 3,3g
Gorduras Totais 16,6g
Gorduras Saturadas 9,6g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 50,6mg

%VD(*)
12%
7%
4%
30%
44%
VD não estabelecido
3%
2%

(*)% 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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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

gourmet
Bolo espeCial
de morango
reNdimeNto: 1 BOLO COM 1.200kG
Pão-de-ló
Ingredientes
Farinha de Trigo
Ovos
Açúcar Refinado
Amido de Milho
Água
Chocolate em Pó
Emulsificante
Fermento Químico

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
500
130
650
130
650
44
220
40
200
10
50
8
40
4
20

creme de bauNilha
Processo de fabricação: Pão-de-ló

Processo de fabricação: Ganache

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Picar o chocolate e acrescentar o creme de leite.
3. Levar ao fogo em banho-maria até derreter.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Misturar todos os ingredientes na batedeira.
Bater em velocidade alta por 6 minutos.
Untar as formas ou aros e distribuir a massa.
Levar ao forno 190°C por aproximadamente 25 minutos.
Desenformar o bolo ainda morno.

Processo de fabricação: creme de baunilha
1.
2.
3.
4.
5.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Levar ao fogo metade do açúcar com a água e metade do leite. Ferver.
Bater no liquidificador o restante dos ingredientes.
Adicionar essa mistura ao leite que está no fogo.
Deixar engrossar, mexendo sempre, até formar um creme homogêneo.
Utilizar frio.

Processo de fabricação: mousse de chocolate
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Bater as claras em neve e reservar.
Derreter o chocolate e adicionar a água.
Em seguida, adicionar as gemas, a manteiga amolecida e o rum.
Por último, acrescentar as claras em neve e misturar delicadamente.
Colocar em bowl e levar para gelar por aproximadamente 4 a 5 horas.

moNtaGem do bolo:
1. Cortar o pão-de-ló ao meio e molhar com a calda de
sua preferência.
2. Em seguida, acrescentar uma camada do creme
baunilha.
3. Cobrir com morangos picados.
4. Finalizar o recheio com o mousse de chocolate.
5. Cobrir o bolo com a mousse e, em volta do bolo,
colocar o chocolate Kit Kat.
6. Finalizar colocando os morangos.

decoração
Ingredientes
Chocolate Kit Kat
Morangos Frescos

Ingredientes
Água
Leite em Pó
Açúcar Refinado
Gemas
Amido de Milho
Farinha de Trigo
Essência de Baunilha

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
100
15
15
40
40
10
10
5
5
5
5
0,5
0,5

mousse de chocolate
Ingredientes
Chocolate Blend
Água
Manteiga sem Sal
Rum ou Licor
Gemas
Claras

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
200
9
18
11
22
7
14
11
22
34
68

GaNache
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
450
44
200

Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Chocolate Meio Amargo 100
150
Creme de Leite Fresco
60
90

informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 459kcal = 1.928kJ
Carboidratos 76.4g
Proteínas 8.7g
Gorduras Totais 14.2g
Gorduras Saturadas 6.5g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1.6g
Sódio 235 mg

%VD(*)
23%
25%
12%
26%
30%
VD não estabelecido
6%
10%

(*)% 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

produção das reCeitas do idpC – Equipe Técnica da Escola iDpC:
Fotos: Cláudio Lira.
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nutrição & saúde

da QualidadE

Por Renata Caires Borba, Jerusa Claro Sai Fukugauti e Debora Jureidini Tozo*

Saiba porque é importante implantar e aplicar o “Programa 5S” em sua padaria.

O

O “Programa 5S” (lê-se “Cinco Esses”) se originou no Ja-

produtiva entre nós, que, nos últimos anos, cinco novos

pão em 1950 e foi criado por Kaoru Ishikawa. Ele tem

conceitos foram acrescidos a ele, tendo-se hoje, portanto,

esse nome por ser constituído, no seu idioma de ori-

o conhecimento da existência de 10S, embora se mante-

gem, por cinco palavras japonesas iniciadas com a letra

nha o seu nome original.

“S”. São elas: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke.
Na interpretação do japonês para o inglês dos ideogra-

múltiplos BeneFíCios

mas que as representam, encontrou-se palavras que

Uma das perguntas mais recorrentes com relação ao “Pro-

também se iniciavam com a letra “S”, com significado

grama 5S” é a que procura identificar quais são os bene-

bastante aproximado do original. Porém, infelizmen-

fícios que um empreendedor, como um dono de padaria,

te, o mesmo não aconteceu com sua tradução para

tem ao implantá-los em sua empresa. E a resposta para

o português.

ela é uma só: muitos!

Assim, a melhor forma encontrada para se expres-

Porém, antes de implantá-lo, é necessário observar

sar a abrangência e o significado desses ideogramas foi

três cuidados fundamentais:

acrescentar o termo “Senso” antes de cada palavra no

1. Procurar profissionais da área de qualidade, que te-

nosso idioma, a fim de melhor transmitir a mensagem

nham domínio para colocar em prática e monitorar a

que cada um deles encerra. No Brasil, essas palavras vêm
sendo traduzidas como “Utilização”, “Ordenação”, “Limpeza”, “Saúde” e “Autodisciplina”, sendo que sua principal

aplicação;
2. O empreendedor deve se comprometer totalmente
com a aplicação do programa; e

aplicação por aqui tem como principal objetivo alcançar

3. Ter plena consciência da necessidade de se despertar

resultados no que tange à qualidade, segurança e motiva-

nos colaboradores a responsabilidade de execução, as-

ção das pessoas no ambiente de trabalho.

sumindo a importância do papel deles no bom desen-

E o “Programa 5S” vem se consolidando de maneira tão
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volvimento do programa.

StockFree

os sensos e os sentidos

nutrição & saúde

Ao agir assim, o empresário abre as portas para

ainda, que qualquer mudança de comportamento é gradativa

a conquista das múltiplas vantagens do “5S”, uma

–, é importante que o monitoramento periódico de sua apli-

vez que ele proporciona, entre outros benefícios, a

cação seja feito por profissionais qualificados, o que permite

redução dos erros e falhas, a eliminação dos desper-

preservar as alterações positivas alcançadas, bem como dire-

dícios tão “normais” numa padaria – sejam estes de

cionar as ações para obter melhorias em pontos críticos, ainda

tempo, energia ou materiais –, gerando uma redução

não classificados como satisfatórios.

significativa também nos custos do empreendimen-

Sem dúvida, a expansão do mercado de atuação dos nutri-

to. Além disso, sua aplicação melhora a qualidade do

cionistas no gerenciamento e consultoria às padarias reforça

ambiente, transformando-o num local de trabalho

a necessidade de se buscar métodos eficientes para garantir

mais saudável e agradável, valorizando, assim, ain-

o êxito do programa. Dentro do “menu” de serviços oferecidos

da mais a imagem do estabelecimento.

pela Tri Nutri – empresa-parceira do SAMPAPÃO – aos panificadores associados está, também a análise, da implantação do

ConCeitos do “programa 5s”: os originais...

“Programa 5S”, como ferramenta eficaz para a conquista contí-

•

SENSO DE UTILIZAÇÃO (Seiri) – Evita ociosida-

nua de níveis cada vez mais elevados de qualidade no âmbito

des e carências, tratando da desorganização.

da empresa.

•

SENSO DE ORGANIZAÇÃO (Seiton) – Estabelece
um sistema de comunicação visual rápida.

•

SENSO DE LIMPEZA (Seiso) – Reduz o tempo de
limpeza e facilita sua manutenção.

•

*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.

SENSO DE SAÚDE (Seiketsu) – Garante a manutenção da saúde física, mental e emocional dos
colaboradores e clientes.

•

SENSO DE AUTODISCIPLINA (Shitsuke) – Proporciona o respeito às regras e às normas de
procedimentos-padrão.

...e os outros CinCo, agregados
ao longo do tempo

•

SENSO DE DETERMINAÇÃO DE UNIÃO (Shikari
Yaro) – Aumento da confiança dos colaboradores
dentro da organização.

•

SENSO TREINAMENTO (Shido) – Qualifica o profissional, que passa a ter maior empregabilidade
e aumento na produtividade e resultados.

•

SENSO DOS PRINCÍPIOS MORAIS E ÉTICOS (Shisei Rinri) – Colaboradores mais compromissados
com os resultados, agem com ética perante a empresa, clientes e fornecedores.

•

SENSO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL (Sekinin Shakai) – Gera melhoria da imagem da empresa perante a sociedade e órgãos do governo.

monitoramento periódiCo

O “Programa 5S” é uma ferramenta eficaz de gerenciamento. Considerando que ele tem como objetivo
mudar a maneira de pensar das pessoas – e sabendo,
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minha cidade, minha padaria

liçõEs de uma vida
Marcus Frediani

Oswaldo, com o neto
Rafael e o genro
Antonio: três gerações
de puro amor e paixão
pela padaria.

Com mais de seis décadas na panificação, dono da
Panificadora da Serra, em Itapecerica, conta um pouco de
sua história e do muito que a padaria lhe ensinou ao longo
de todo esse tempo.

P
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Pode-se dizer que a história de envolvimento

entrega de pães com uma carrocinha puxa-

de Oswaldo Rodrigues Abreu com a panifica-

da por cavalo pela periferia de Santo Amaro

ção teve início com uma outra paixão. Ele tra-

e, mais tarde, para os armazéns, bares e lan-

balhava ao lado de uma padaria, quando, em

chonetes no centro daquele bairro. Com a fre-

1954, conheceu aquela que seria sua grande

guesia aumentando, logo comprei um furgão

companheira para a vida toda, até hoje, que

para fazer o trabalho. Foi um período muito

era filha do português dono do estabelecimen-

bom, porque São Paulo começava a crescer e

to. Foi amor à primeira vista: por Dona Dilar,

havia tudo por fazer. À certa altura, cheguei a

sua futura esposa e pelo comércio no ramo.

vender cerca de dez sacos de farinha de 50kg

“Trabalhei com meu sogro na padaria por

desmanchados em pão, que, à época, era o tra-

um curto período, mas senti que, para cons-

dicional filão com 500g, bem antes da bengala

truir família, precisava almejar mais na vida.

e do pãozinho francês”, conta, com saudades.

Assim, pouco depois do meu casamento, sur-

Inquieto e sempre com vontade de pro-

giu a oportunidade de eu começar a fazer

gredir na vida, em 1967, Oswaldo iniciou uma

minha cidade, minha padaria

Google

anos, por meio de seus filhos. Mas, em meados
da década 1980, Oswaldo se sentiu muito cansado da rotina extenuante da panificação e,
aos poucos, foi se desfazendo das casas, para
entrar no negócio de comércio de automóveis.
Mas o hiato durou pouco, e já no início
dos anos 1990, ele voltou com força total para
administrar outras casas, em companhia dos
filhos e de sócios como o vice-presidente do
Sindipan-SP, Rui Gonçalves, que considera
Localizada bem no centro de Itapecerica, a Panificadora da
Serra é ponto de referência da cidade.

Oswaldo como seu segundo pai. A primeira
foi a Padaria Auto Estrada, na BR-116; depois
vieram a Trigal Paulista, no Planalto Paulista,
e a Panificadora da Serra – esta, atualmente

sociedade com um japonês, o Sr. Nishimura,

sua única padaria –, localizada à Praça João

que era dono de uma lanchonete no Capão

Pessoa, 3, no Centro do município de Itapece-

Redondo, logo transformada em sua primeira

rica da Serra, que hoje ele comanda ao lado

padaria, a Ellis Maas, nome da avenida onde

de seus genro José Antonio Rodrigues Neto e

era muito bem localizada. “Foram cinco anos

o filho deste, Rafael de Abreu Rodrigues, a ter-

de muito trabalho. Um tempo difícil, mas, ao

ceira geração de panificadores da família, pu-

mesmo tempo muito bom. Eu abria a padaria

blicitário formado, mas que se diz apaixonado

às 5h00 e fechava às 22h00. Minha mulher me

por padaria.

trazia o almoço numa marmita e eu comia so-

Hoje, aos 80 anos e em plena atividade,

bre o tabuleiro dos pães, enquanto ela cuida-

Oswaldo se diz extremamente grato por cada

va um pouco da padaria, mas logo tinha que

momento sua trajetória de mais de seis déca-

ir embora, para cuidar das crianças em casa”,

das na panificação. E as lições que ele tira de

lembra, com lágrimas nos olhos.

toda essa longa e bonita história? “Bem, posso
dizer que ela se resume a dois quesitos bá-

retorno em grande estilo

sicos: humildade e dedicação. Sem eles, você

A parceria com Nishimura se estendeu com

não vai a lugar nenhum na padaria. Aliás, não

a compra de mais três padarias, e se prolon-

vai a lugar nenhum na vida, não é mesmo?!”,

gou até o falecimento prematuro deste, aos 50

deixa o recado, com um grande sorriso.

a Cidade da paniFiCadora da serra
itapecerica da Serra é um município da

dade comercial e industrial e é bastante

Região Metropolitana de São paulo, que

conhecida em função de sua tradicional

tem origem em uma aldeia de índios paci-

Festa do peão de Boiadeiro, realizada

ficados pelos jesuítas em 1562. Seu nome,

anualmente em julho, que é a maior fes-

de origem tupi, significa “pedra lisa”.

ta do gênero na região e atrai milhares de

Atualmente, a cidade tem intensa ativi-

pessoas das cidades vizinhas e da capital.
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meu bairro, minha padaria

criatividadE

como constância
Fotos: Marcus Frediani

Tradicional padaria do
bairro da Aclimação,
cada vez mais, a
Cruz de Aviz é o lugar
certo para o cliente
encontrar tudo aquilo
que procura.

Instalada na Aclimação, a Panificadora Cruz de Aviz é sempre o lugar certo que os
clientes procuram.

A

A Panificadora Cruz de Aviz, da Rua Lins de Vas-

direção”, conta João. E a mudança de visual, natu-

concelos, 2.219, é uma das padarias mais decanas

ralmente acompanhada pelo sangue novo injeta-

do bairro da Aclimação e da região Centro-Sul da

do nas veias do estabelecimento, começou a ter

capital paulista. Ela existe desde 1961, apenas 21

efeito positivo imediatamente. Tanto que, depois

anos mais “jovem” de sua vizinha ilustre, a igreja

de uma série de ajustes pontuais para adequar

Santa Margarida Maria Alacoque, que foi inaugu-

a panificadora à sua nova proposta de negócio,

rada no dia 25 de janeiro de 1940, em homenagem

em 2005 a Cruz de Aviz passou por sua primeira

à comemoração dos 386 anos da cidade de São

grande reforma. “Senti que a casa tinha enorme

Paulo. E, desde 2000, ela é de propriedade do pa-

potencial, e resolvi investir”, explica o panificador.

nificador João Mendes Soares, no ramo de 1976,
e responsável por uma série de reformas e ben-

FlexiBilidade e inovação

feitorias na casa desde aquele final do século 20,

E a previsão de João não só se concretizou, como

quase começo do 21.

também superou suas expectativas. Até que, num

“Na verdade, quando cheguei aqui, a padaria

dado momento, já em 2010, ele enxergou que po-

era pouco mais do que um boteco que vendia pão.

deria turbinar ainda mais o faturamento da pada-

Era um lugar muito tradicional do bairro, sim,

ria se criasse um espaço para o foodservice. A cons-

mas muito pequeno e acanhado. Por isso, logo de

tatação tornou-se mais do que evidente, quando

saída, cuidei de fazer uma pequena reforma no

ele via o movimento da casa, que era altíssimo na

local, até para mostrar que a casa estava sob nova

parte da manhã e no final da tarde, minguar na
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meu bairro, minha padaria

de algumas dívidas remanescentes, mas que João
vem tirando de letra, com a ajuda de fornecedores parceiros e, ainda, com muita criatividade –
traduzida em inovações –, que ele e seu filho José
Augusto Braga Soares, com quem divide o comando da Cruz de Aviz – vêm implantando no estabelecimento. Por exemplo, com o intuito de atender
a todo mundo que pisa na padaria, o sistema de
almoço é flexibilizado e funciona com três preços
diferentes: um fixo, um fixo com churrasco e outro por quilo. Ou seja, almoçando ali, independentemente se a pessoa come muito ou pouco, sempre vai comer muito bem e pagar o preço justo.
João Soares: criatividade para vencer tempos difíceis e adequação
para o consumidor focado em preços.

Com a mesma proposta, ele também passou
a oferecer versões mini de praticamente todos os
produtos que fabrica na padaria, tais como tortas,

hora do almoço, porque o grande público que tra-

bolos e pães. “Nesses tempos de economia difícil

balhava na região, buscava nos restaurantes por

que a gente vive, o cliente, além de ser bastan-

quilo e nas lanchonetes da vizinhança a alterna-

te exigente, vem orientando muito o seu consu-

tiva natural para fazer a refeição.

mo por preço”, justifica. “Complementarmente, a

“Conversei com o proprietário do imóvel onde

Cruz de Aviz desenvolveu algumas especialidades

fica a padaria, que é alugado, e ele me deu sinal

na casa, que o cliente só encontra lá: “Por exem-

verde para fazer mais uma reforma, que, desta

plo, temos aqui o Palitinho de Queijo, um mini

vez, exigiu que a gente ampliasse a padaria, avan-

pãozinho feito com massa de pão francês, que

çando a construção sobre um sobrado que existia

vendemos a R$ 0,30 a unidade, e o exclusivo Bis-

aqui ao lado, para ganhar espaço para instalar o

coito Mineiro, que é um biscoito de polvilho super

restaurante. A obra demandou uma grande inje-

diferenciado, que as pessoas vêm de longe para

ção de recursos, mas os resultados foram bastan-

comprar”, explica João, com grande satisfação.

te efetivos e, hoje, temos muitas pessoas que trabalham na redondeza que chegam até a padaria
não só para tomar café de manhã e comprar pão
no final da tarde, antes de ir para casa, como também para almoçar com a gente”, comemora João.
Ao longo dessa trajetória, entretanto, nem
tudo foram flores. João, infelizmente, teve que
amargar diversos reveses ocasionados por uma
sociedade mal feita, que, ao longo de muitos anos,

o Bairro da Cruz de aviz
Apesar de sua localização, a Aclimação
é um dos bairros mais jovens de sua região, a central da capital paulista. Nasceu
no século 20, depois que outros de perfil mais aristocrático, como Higienópolis,
pacaembu, Campos Elíseos, ou mesmo

comprometeu a lucratividade da casa, e da qual,

industriais, como o Brás, haviam surgido.

para se desvencilhar, teve que despender vultosos

E, em virtude de sua localização também,

recursos. Depois disso, praticamente, ele teve que

nos últimos tempos vem recebendo diver-

recomeçar do zero.

sos empreendimentos imobiliários des-

“Foi um período muito difícil. Na verdade, ainda está sendo, por conta do comprometimento
do capital de giro da padaria com o pagamento
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tinados à classe-média alta e torna-se
cada vez mais valorizado.

jurídico cível

o icms incidente sobre
o consumo de

StockFree

EnErgia ElÉtrica
Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

O empresário que deseja ajuizar ação face à cobrança da
TUSD deve aguardar a decisão do STF sobre a reanálise
do caso, a fim de evitar ajuizar ação inócua.

R

Recentemente, temos observado o aumento de ações

o que É a tusd

ajuizadas questionando a cobrança do ICMS incidente

A geração, transmissão e distribuição de energia elétrica

sobre o consumo de energia elétrica, em especial sobre a

são reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica

Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD). Vários

(Aneel), sendo que a legislação aplicável estabelece, ba-

escritórios de advocacia têm batido nas portas das pada-

sicamente, dois tipos de consumidores de energia elé-

rias oferecendo seus serviços e prometendo reduções no

trica: os consumidores cativos e os consumidores livres.

valor final pago na conta de luz, bem como recuperação

Os primeiros adquirem energia de um distribuidor local

de todos os valores pagos nos últimos cinco anos. No en-

de forma compulsória, sujeito a tarifas regulamentadas,

tanto, nem todas as informações são passadas no ato da

incluindo-se os custos de transmissão e distribuição de

contratação dos serviços.

energia na tarifa de energia. Já os segundos podem con-
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jurídico cível

tratar a compra de energia diretamente de geradores, co-

nesse entendimento é que várias ações foram ajuizadas.

mercializadores ou importadores desse bem, por meio de
negócio jurídico realizado no Ambiente de Contratação

pontos Controversos

Livre (ACL). Assim, compelidos ao recolhimento das fatu-

No entanto, dissemos acima que alguns pontos não fo-

ras de energia elétrica, os consumidores devem recolher a

ram devidamente informados aos empresários do setor e,

tarifa de energia e todos os encargos tarifários decorren-

neste momento, vamos apresenta-los:

tes da utilização do Sistema Interligado Nacional (SIN).

1. Em primeiro lugar, a ação deve ser ajuizada face à Fa-

A Lei nº 9.074/95 em seu artigo 15, parágrafo 6º, passou

zenda do Estado de São Paulo, e não face à conces-

a assegurar aos fornecedores e aos respectivos consumido-

sionária distribuidora de energia, pois esta é a mera

res livre acesso aos sistemas de distribuição e transmissão

cobradora e repassadora para os cofres estaduais do

de concessionário e permissionário de serviço público, me-

valor referente ao ICMS. Uma ação face ao estado, não

diante ressarcimento do custo de transporte envolvido, cal-

é segredo para ninguém, tramita de forma mais lenta

culado com base em critérios fixados pelo poder conceden-

se comparada a uma ação face a um particular. Ou

te. Assim, foram criadas as tarifas destinadas ao custeio do

seja, além da demora natural de qualquer ação em

sistema de distribuição e transmissão (TUSD/TUST).

trâmite perante o Poder Judiciário, existe o fato de a

Nesse diapasão, com a edição do artigo 9º da Lei nº

ação demorar ainda mais.

9.648/98 – que definiu que a compra e venda de energia

2. Eventuais valores recuperados, dependendo do montan-

elétrica deveria ser contratada separadamente do acesso e

te, entrarão em título precatório, isto é, o pagamento en-

uso dos sistemas de transmissão e distribuição –, a ANEEL,

trará em uma fila e será feito quando o estado possuir

por meio das Resoluções nº 281/99 e nº 286/99 estabeleceu

verba para pagamento. Apenas para exemplificar, em

as condições gerais de contratação do acesso aos sistemas

2016 o estado estava pagando anteriores ao ano 2000.

de transmissão e distribuição de energia elétrica.

3. O terceiro e mais preocupante ponto dessa história é

Dessa forma, além da tarifa de energia cobrada por uni-

que tais ações serão suspensas face à decisão recente

dade de energia, passou-se a acrescentar à composição fi-

do Supremo Tribunal Federal, que decidiu reanalisar a

nal do preço da energia elétrica todos os custos incorridos

questão. Por meio de um requisito jurídico chamado

desde a geração até a disponibilização aos consumidores

“REPERCUSSÃO GERAL”, o STF determinou – nos autos

na tomada elétrica, inserindo-se nesse contexto a Tarifa de

do Recurso Extraordinário nº 1.002.296 –, que todos os

Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), bem como as despe-

processos que tratam dessa matéria fossem suspen-

sas de capital e os de operação e manutenção das redes de

sos até a decisão da reanálise do caso.

distribuição. Assim, a TUSD nada mais é do que o valor que
o consumidor paga pelo uso do sistema de distribuição de

ConClusão

energia, ou seja, o valor que o consumidor deve pagar para a

Portanto, o empresário que deseja ajuizar ação face à co-

energia chegar à sua residência/comércio//indústria.

brança da TUSD deve aguardar a decisão do STF sobre a reanálise do caso, a fim de evitar ajuizar ação inócua. O Depar-

da CoBrança do iCms

tamento Jurídico do SAMPAPÃO continuará a acompanhar o

No que tange ao ICMS incidente sobre a energia elétrica e

caso e, havendo decisão contrária a cobrança de ICMS sobre

as tarifas acima destacadas, é importante assinalar que, em

a TUSD, tomará as medidas cabíveis em nome da entidade

tese, não poderia ser cobrado imposto sobre o valor pago

para evitar a cobrança e, individualmente, para aqueles que

pela TUSD. Isso porque constituía ponto pacífico no nosso

desejarem pleitear a devolução dos valores pagos. E, claro,

ordenamento jurídico que o fato gerador do ICMS é a en-

o Departamento Jurídico do SAMPAPÃO está a disposição

trega da energia, enquanto mercadoria, fato este que ocor-

para todos e quaisquer eventuais esclarecimentos.

re quando a energia concretamente é fornecida e utilizada
pelo consumidor final, tomando-se por base de cálculo o
valor pago em decorrência do consumo apurado. Baseado
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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

medidas são início da
modernização das

rElaçõEs do trabalho
Agência Brasil

Presidente da Fiesp e do Ciesp
vê na essência da proposta a
valorização das pessoas.

F

Falando na solenidade de divulgação do pacote de medidas trabalhistas, em Brasília, o presidente da Fiesp/Ciesp,
Paulo Skaf, destacou que ele é um início de modernização das relações do trabalho. As pessoas, disse Skaf, não
devem ter que seguir regras escritas na década de 1950,
quando podem, negociando, chegar a um termo melhor.
Paulo Skaf discursa durante anúncio de
medidas trabalhistas em Brasília.

Skaf destacou que a maturidade dos representantes
dos trabalhadores e das empresas permite fazer bons
acordos. A sociedade, disse, está preparada para defender
os seus interesses. “O povo sabe o que é melhor para ele.”

seja engessado. Em sua avaliação, é uma quebra de pa-

E, ressaltou, não há perda de direitos. “O espírito das mu-

radigmas de forma positiva, para o bem do Brasil. Essas

danças é a valorização das pessoas, delas conseguirem

mudanças, disse o presidente da Fiesp e do Ciesp, ajudam

fazer legalmente aquilo que lhes convém, e não o que al-

a inserir o Brasil no mundo.

guém determinou décadas atrás”, pontuou.
As pessoas precisam ser mais valorizadas, disse, referindo-se ao negociado sobre o legislado. Skaf usou como
exemplo as pessoas que preferem dividir seus períodos de
férias e que não podiam fazer isso pelas regras antigas. O
pacote permite dividir as férias em até três períodos.
Outro exemplo destacado foi dos novos negócios, em

alÉm de reduzir a seliC, É
preCiso aumentar o CrÉdito
No dia 11 de janeiro, o Banco Central definiu o novo
valor da Selic em 13,0% ao ano, uma queda de 0,75
ponto percentual. “O corte de 0,75 ponto percentual

que o trabalho não é feito necessariamente num escritório,

é um primeiro passo para a retomada do crescimento

graças ao uso de dispositivos eletrônicos. A proposta, com

econômico e para geração de empregos que o Brasil

sua modernidade, permite que, numa negociação, haja o

precisa. Além de reduzir a Selic, é preciso aumentar o

trabalho remoto. Há novas formas de organização do traba-

crédito da economia para que as empresas invistam e

lho, e não devemos ter medo das mudanças, afirmou.

as famílias consumam”, afirmou paulo Skaf, presiden-

Na jornada de trabalho, respeitado o limite de 220

te da Fiesp/Ciesp.

horas mensais, será possível um entendimento, que não
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máquinas

&

equipamentos

prontos para os desafios

do ano novo

Por Ronaldo Ferraz Cury*

Para 2017, a ABIEPAN espera aprimorar as atividades em desenvolvimento e
buscar novas parcerias e possibilidades para os nossos associados.
ABIEPAN

E

Em 2016 no que tange aos assuntos técnicos, a maior relevância fica para a publicação pela ABNT das 07 Normas
Técnicas que compõe todo o Anexo VI da NR 12 (Máquinas para Panificação e Confeitaria). Além deste trabalho
normativo, foram realizadas sessões de esclarecimentos
de dúvidas técnicas aos associados por meio de visitas
às empresas ou atendimentos à distância, via e-mail ou
telefone. O Convênio com o Sebrae Nacional com a finalidade de estabelecer referenciais de qualidade para o setor por meio de normas técnicas e avaliação da qualidade
está em andamento até outubro de 2017. Lembrando que
todas as empresas estão convidadas para participar das
reuniões da Comissão de Estudos de Panificação e colabo-

Ronaldo Cury: novos projetos e intensa participação em feiras
internacionais em 2017.

rar com a elaboração dos trabalhos.
Além do programa normativo, a área técnica continu-

xipan, no México. Ainda dentro das ações do Brasil Food-

ará apoiando as empresas que necessitem de orientação

Service, houve a possibilidade das empresas participares

para certificar seus produtos, tanto na área de Comércio

do Projeto de Extensão Industrial Exportadora (PEIEX), do

Exterior ou no âmbito de certificações compulsórias dos

Design Export e do Programa de Capacitação em Negócios

Programas do Inmetro, e continuará apoiando as empre-

Internacionais (PCNI) desenvolvido pela Escola Superior

sas com orientações nas áreas técnica, de saúde e segu-

de Propaganda e Marketing (ESPM).

rança do trabalho. A ABIEPAN também iniciou uma par-

Estamos prestes a lançar os novos sites da ABIEPAN e

ceria com a Associação Brasileira de Avaliação da Confor-

também do Projeto Brasil FoodSservice, com o intuito de

midade (ABRAC) para que em conjunto com o INMETRO

que sejam plataformas ativas e um espaço de informa-

seja elaborado um Programa de Avaliação da Conformi-

ções estratégicas para os setores abrangentes pela enti-

dade para Máquinas de Panificação.

dade: máquinas, equipamentos, ingredientes e acessórios

No âmbito internacional, as empresas associadas e

para alimentos. E, para 2017 esperamos aprimorar as ati-

participantes do Brasil FoodService (BFS), Projeto Setorial

vidades em desenvolvimento e buscar novas parcerias e

para Promoção das Exportações em parceria com a Apex-

possibilidades para os nossos associados.

-Brasil, tiveram a oportunidade de participar de seis feiras
no exterior: SIGEP, na Itália; Europain, na França; NRA e
IBIE, nos Estados Unidos; Alimentec, na Colômbia e Me-
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*ronaldo Ferraz CurY é presidente da Associação Brasileira das indústrias de Equipamentos, ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABiEpAN).

ipc international
Fipan, the Fair that sells!

Follow in quick steps the preparations for another edition of FIPAN
– International Fair of Baking, Confectionery and Independent
Food Retail, which will take place from July 25th to 28th at Expo
Center Norte in São Paulo. Promoted more than two decades ago
by SAMPAPÃO, it is the main business fair in Latin America for
the bakery industry, confectionery and establishments that act
in the general foodservice, such as restaurants, pizzerias, buffets
and rotisseries, among others. Receiving an audience formed by
professionals and managers of these and other establishments
linked to the day-to-day production and commercialization
of food, FIPAN has one of its most outstanding characteristics
to carry out business during its realization, which has already
earned it the title From “The Fair that Sells!”.
Fipan, la Feria que vende!

Sigen en pasos rápidos los preparativos para más una edición de
FIPAN – Feria Internacional de Panadería, Confitería y Alimentos
Independientes, que tendrá lugar del 25 al 28 de julio en el Expo
Center Norte, São Paulo. Promovida hace más de dos décadas
por SAMPAPÃO, es la principal feria de negocios de América
Latina para la panadería, confitería y establecimientos que
actúan en el servicio general de alimentos, como restaurantes,
pizzerías, buffets y asadores, entre otros. Recibiendo una
audiencia formada por profesionales y gerentes de estos y otros
establecimientos vinculados a la producción y comercialización
diaria de alimentos, FIPAN tiene una de sus características más
destacadas para llevar a cabo negocios durante su realización, lo
que ya le ha valido el título De “La Feria que Vende!”.
promising Business in 2017

In 2017, opening a food business will be the option of many
Brazilian entrepreneurs. A study by Sebrae – an agency that
works for the development of micro and small companies
in Brazil –, based on the profile of new companies in previous
years and the behavior of the national economy, revealed that
enterprises that meet basic needs such as baking will be among
the most promising activities for this year. “The population
continues to grow and, even in times of crisis, it does not stop
consuming these products and services. People are looking for
cheaper alternatives, but consumption remains”, estates the
president of Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
negoCios prometedores en 2017

En 2017, la apertura de una empresa de alimentos será la
opción de muchos empresarios brasileños. Un estudio realizado
por Sebrae – una agencia que trabaja para el desarrollo de
micro y pequeñas empresas en Brasil –, basado en el perfil de
nuevas empresas en años anteriores y el comportamiento de
la economía nacional, reveló que las empresas que satisfacen
necesidades básicas como la cocción estan entre las actividades
más prometedoras para este año. “La población sigue creciendo
y, incluso en tiempos de crisis, no deja de consumir estos
productos y servicios. La gente está buscando alternativas más
baratas, pero el consumo permanece”, dice el presidente del
Sebrae, Guilherme Afif Domingos.
here Comes the 70th aBip Convention

From June 14th to 18th, the 70th National Convention of the Brazilian

Association of Bakery and Confectionery Industry (Abip) will be
held in Fortaleza, in Ceará state. The event, which will once again
have the presence of the directors and leaders of the bakery
sector, will bring in its programming several activities aimed
at updating topics related to the sector, such as the analysis of
performance and the effects of the economic crisis on it, as well
as panels with study of trends for the constant improvement of
the quality of products sold in bakeries. In the event, will also be
held the election of the new Board of Directors of Abip for the
2017-2021 management of the entity.
aquí viene la 71a ConvenCión de aBip

Del 14 al 18 de junio se realizará en Fortaleza, estado de Ceará,
la 70ª Convención Nacional de la Asociación Brasileña de la
Industria de la Panadería y la Confitería (Abip). El evento,
que contará nuevamente con la presencia de los directores y
dirigentes del sector panaderos, integrará en su programación
diversas actividades de actualización de temas relacionados con
el sector, como el análisis del desempeño y los efectos de la crisis
económica sobre ello, así como paneles con estudio de tendencias
para la mejora constante de la calidad de los productos vendidos
en panaderías. En el evento, también se celebrará la elección del
nuevo Consejo de Administración de Abip para la gestión 20172021 de la entidad.
verY positive BalanCe

At the end of December, the Brazilian Association of Wheat
Industries (Abitrigo) issued a report in which it celebrates, in a
very eloquent way, the first results of the digital platform “Glúten,
Contains Information”, launched by it on March 17th 2016, with
the support of SAMPAPÃO, among other entities. “With the
support of experts, we fight the misinformation about gluten in
digital media, and we have held several face-to-face meetings to
clear the public’s doubts about this issue,” says the statement.
Among the quite representative numbers that illustrate this
performance are no less than 200,000 hits to the campaign site,
6,000 “Likes” on Facebook, 180,000 potential Instagram views and
14,000 folders produced to promote the platform in more than
ten events in the sector, such as the celebration of World Bread
Day, held by SAMPAPÃO in the last month of October.
BalanCe muY positivo

A finales de diciembre, la Asociación Brasileña de Industrias del
Trigo (Abitrigo) publicó un informe en el que celebra, de manera
muy elocuente, los primeros resultados de la plataforma digital
“Glúten, Contiene Información”, lanzada por ella el 17 de marzo
de 2016, con el apoyo de SAMPAPÃO, entre otras entidades. “Con
el apoyo de expertos, luchamos contra la desinformación sobre
el gluten en los medios digitales, y hemos celebrado varias
reuniones cara a cara para despejar las dudas del público sobre
este tema”, dice el comunicado. Entre los números bastante
representativos que ilustran esta actuación se encuentran no
menos de 200.000 visitas al sitio de la campaña, 6.000 “Likes”
en Facebook, 180.000 vistas potenciales de Instagram y 14.000
carpetas producidas para promover la plataforma en más de
diez eventos en el sector, como en la celebración del Día Mundial
del Pan, promovida por SAMPAPÃO en el último mes de octubre.
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serviços

vocÊ conhEcE

D

StockFree

a farinha que usa na sua
padaria?
Desde que foi publicada a notícia de sua disponibilidade,

te, ele instrumentaliza esses profissionais a interpretar

na edição Nº 808 (Out/Nov 2016) da Revista IPC, um dos

com eficácia e rapidez o laudo que é entregue pelos moi-

cursos oferecidos pela Escola IDPC que mais vem des-

nhos toda vez que as padarias recebem um lote de fa-

pertando o interesse dos associados do SAMPAPÃO vem

rinha, permitindo que eles analisem aspectos tais como

sendo o de “Interpretação de Laudos de Farinha”, recém

suas características físico-químicas e reológicas, umida-

incluído em sua grade de atividades. Destinado a panifi-

de, quantidade de proteínas, teor e elasticidade do glúten,

cadores e padeiros, ele permite ao profissional reconhe-

teor de cinzas e teor de enzimas, ou seja, a sua atividade

cer as características de cada farinha e direcionar suas

enzimática, permitindo ajustar corretamente os processo

aplicações, conforme suas especificações e parâmetros

de produção.

de qualidade, para a fabricação de produtos como pães,
bolos, massas alimentícias e biscoitos.

Entre em contato com a Escola IDPC pelo telefone
(11) 3113-0166 e consulte as datas de realização deste dos

Com os conhecimentos que proporciona, basicamen-

próximos cursos!

Bem-vindos novos assoCiados do sampapão!
Conheça, agora, as novas padarias e estabelecimentos que passaram a fazer parte do time de
sucesso do SAMpApÃO! E quando você se associar, separe uma bonita foto da sua casa, que
teremos o maior prazer de mostrá-la aos nossos leitores aqui nesta seção.
a2G CoMÉrCio de pÃes e aLiMentos Ltda.
r. augusta, 1.592/1596 – Cerqueira César

paniFiCadora e ConFeitaria torino Ltda. – epp
r. Cardoso de almeida, 1.468 – perdizes

BaBUs Bread ind. e CoM. de aLiMentos Ltda. – Me
r. Ulisses Cruz, 66 – tatuapé

paniFiCadora JesBeLL Ltda.
r. dr. eduardo souza aranha, 223 – vila olímpia

ConFeitaria vera CrUZ Ltda.
av. Celso Garcia, 3.784 – tatuapé

pereira e MoreLLi ind. e CoM. Ltda – Me
r. rio Grande, 107 – vila Mariana

FranCisCo de oLiveira soUZa – Me
av. Henrique Gonçalves Baptista, 206 – Jardim Belval

roBerto CarLos rodriGUes
av. Lacerda Franco, 1.034 – aclimação

padaria e ConFeitaria nova FoLar Ltda.
av. Cel. sezefredo Fagundes, 1.414 – tucuruvi

sandra reGina rodriGUes tavares
av. Lacerda Franco, 1.034 – aclimação

Calendário Cursos BásiCos da esCola idpC – 2017
Fevereiro*
Curso

data

dias

horário

Curso

data

dias

horário

Técnicas Acabamentos para Bolos
Decorados (15 horas)

De 13/02 a 17/02 De Seg. a Sex. 15h30 às 18h30

Básico de Salgados (20 horas)

De 13/02 a 17/02 De Seg. a Sex. 15h30 às 19h30

Trabalho em Equipe (15 horas)

De 13/02 a 17/02 De Seg. a Sex. 15h30 às 18h30

Pães Rústicos Avançado (20 horas)

De 20/02 a 24/02 De Seg. a Sex.

8h30 às 12h30

*Calendário sujeito a alterações.
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