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festas Juninas
Receitas regionais e 

temáticas da Escola IDPC 
para turbinar seu “arraiá”

ambientaÇÃO
Móveis harmonizados à 

decoração fazem toda a 
diferença no visual de sua casa

PRÉ-MISTURAS 
    Acredite, elas podem fazer 
        muito MESMO pela sua padaria!

fipan 2017
Vem aí a feira onde os mais 
importantes fornecedores 
se encontram com os mais 

importantes clientes!

INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA,
CONVENIÊNCIA E FAST FOOD
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editorial

Ore, labOre e dedique-se
aO que realmente impOrta

Entre os bens “colecionáveis” à disposição da 
humanidade, a educação, sem dúvida, está 

entre os mais valiosos. Matriz do sentimento 
de dever, da proposta de igualdade e de atri-
butos indispensáveis ao crescimento pessoal, 
como a honestidade e o direito à prosperidade, 
é nos bancos escolares que se encontra o ata-
lho mais curto para a conquista de um lugar 
de destaque na sociedade, embora saibamos 
que a vontade e o caráter também conseguem 
capacitar pessoas, mesmo aquelas que, por al-
guma razão, não o fazem na escola. E é exata-
mente ela, a vontade, associada ao trabalho, a 
matéria-prima de um mundo melhor.

Nesse contexto, é notório também o fato de 
que todo panificador tem a experiência neces-
sária para se cercar de gente boa para seguir 
em frente, gerando crescimento para si e opor-
tunidade para essas pessoas. Por isso, ajudar 
nossos funcionários encaminhando-os, por 
exemplo, para participar dos cursos da Esco-
la IDPC, é uma prática que precisa se tornar 
cada vez mais habitual. Conhecimento, como 
se sabe, não ocupa espaço, mas faz toda a di-
ferença para agregar valor, qualidade e melhor 
atendimento. Portanto, abrir portas e incenti-
var nossos colaboradores a adquirir conheci-
mento não é apenas um ato de bondade, mas, 
sobretudo, de inteligência, capaz de promover 
grandes avanços no setor de panificação.

Sim, meus amigos, as mudanças reclama-

das por tantas pessoas hoje, no Brasil, infeliz-
mente ainda estão longe de ser alcançadas, não 
só pela falta de educação, como também pela 
falta de ação dos reclamantes. Afinal de contas, 
como obter conhecimento a partir de algo que 
não se pratica. Discursos libertários? Bandeiras 
em punho com reivindicações? Sim, isso até 
pode produzir barulho e reflexão, mas é só o tra-
balho (e o incentivo e o acesso aos instrumentos 
para melhor desenvolvê-lo) que é capaz, defini-
tivamente, de produzir as mudanças que preci-
samos. E é por isso também que quem trabalha 
16 ou mais horas numa padaria, muitas vezes 
não tempo nem para protestar. Ou melhor, suas 
reivindicações se dão pelo exercício do trabalho 
bem realizado, e não por palavras ou bandeiras 
hasteadas em passeatas politizadas de gente 
que não produz nada.

Então, se eu tivesse que dar um conselho 
para vocês nesta hora de incerteza, em que 
todos estamos rezando para que o segundo 
semestre da economia materialize a espe-
rança de dias melhores na economia e, por 
tabela, nos nossos negócios, eu diria, esta-
beleça prioridades e trabalhe, sem, contudo, 
esquecer nunca de quem é mais importante 
para você: Deus, sua família, sua saúde, sua 
padaria e seus colaboradores. Administre seu 
tempo, dedique-o de maneira equilibrada e 
harmônica a cada um deles, e seja feliz.

Forte abraço!

Muitas vezes, quem trabalha não tem tempo nem para protestar.  
Mas estabelecer prioridades é sempre importante para seguir em frente.

antero José pereira 
é presidente do 

SAMPAPÃO
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dePartamento JurídiCo

área trabalhiSta

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

Chefe de dePartamento: Marcelo 
Ramos de Andrade

adVoGado: Mirian Liviero, Franciny 
Toffoli e José Carlos Rister

dePartamento JuridiCo CíVel, 

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

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

adVoGadoS: Marco Antonio 
Iamnhuk e Júlio Cézar Nabas Ribeiro

hiGiene e SeGurança no trabalho:

Irineu Carlos Martins

mediCina do trabalho:

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

Mesquita

ConSultório odontolóGiCo:

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

aSSeSSoria de imPrenSa: 
Dorotéia Fragata

reGiStro de marCaS e PatenteS: 
Focus Marcas e Patentes – 

Osvaldo Pelosi.

SindiCato da indúStria de PanifiCação e 

Confeitaria de São Paulo

GeStão 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Armênio Soares 
Ferreira

Diretor Administrativo: Julio César Dinis

Diretor Administrativo Adjunto: José 
Borges Pereira

Diretor Financeiro: José Augusto Caseiro
Diretor Financeiro Adjunto: José Ricardo 

de Caíres
Diretor Social: Delcino Pedro dos Santos

Diretor Técnico: Luis Carlos de Souza
Diretor de Patrimônio: José de Pinho 

dos Santos
Diretor de Marketing: Wagner Vale 

Ferreira
Diretor Cultural: Sérgio Bartolo Manso

SuPlenteS da diretoria

Alfredo Carreira dos Santos
Fabio Roberto Mota

José Marcos Reis
Flávio Costa de Almeida Leite

Ernane de Cerqueira Cesar
Raul da Silva Gonçalves

Gilson Yochinobu Oshiro
Waldomiro Gomes da Rocha

Milton Guedes de Oliveira
Luis Severiano Pereira Ferreira

Rubens Casselhas

Eduardo José Manuel Machado

ConSelheiroS fiSCaiS

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Jair Marchini

Custódio dos Santos Rodrigues do Vale

SuPlenteS do ConSelho fiSCal

Antonio Portugal da Silva

João Diogo

José Simões Baeta.

aSSoCiação doS induStriaiS de 
PanifiCação e Confeitaria  

de São Paulo

GeStão 2015-2019

PreSidente: Antero José Pereira

1° Vice-presidente: Rui Manuel 
Rodrigues Gonçalves

2° Vice-presidente: Carlos Elias 
Gonçalves Perregil

Diretor Administrativo: Carlos Gonçalves 
Teixeira

Diretor Administrativo Adjunto: Valdeir 
Antonio de Jesus

Diretor Financeiro: Manuel de Oliveira 
Martins

Diretor Financeiro Adjunto: Eduardo 
Augusto Bravo Gamboa

Diretor Social: João Lucas Dias 
Gonçalves

Diretor Técnico: Antonio Valter de 
Almeida Ribeiro

Diretor de Patrimônio: Delcino Pedro 
dos Santos

Diretor de Marketing: Antonio Carlos 
Stagliano

Diretor Cultural: Ricardo Jacob de 
Magalhães Correa

SuPlenteS da diretoria
Fernando Paiva Castro e Azevedo

Benedito Francisco Senise
Eduardo Gonçalves Martins

Renato Mendes de Brito
Jaime Gomes Pereira

Manuel Rodrigues Gato
André dos Santos Teixeira

Rogério Alexandre de Campos
Fábio de Oliveira Moreira

Rogério Shimura

Manoel José Vaz Saraiva
Noé Coutinho Rodrigues

ConSelheiroS fiSCaiS

Antonio Rodrigues Ferreira
Pedro Paulo Sobrinho

Manuel Rodrigues Antunes Leal

SuPlenteS do ConSelho fiSCal 

Armênio Soares Ferreira
Ronaldo Amaro Macarrão 

Marcelo da Costa Fernandes.

fundação do deSenVolVimento da 
indúStria de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

ConSelho de adminiStração
PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente: 
Carlos Elias Gonçalves Perregil

ConSelho adminiStratiVo –
membroS efetiVoS

Armênio Soares Ferreira
José Augusto Caseiro

Manoel Alves Rodrigues Pereira

Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
Julio Cesar Dinis

Fernando Paiva Castro e Azevedo
Rubens Casselhas

Alfredo Carreira dos Santos
Delcino Pedro dos Santos 

ConSelho ConSultiVo membroS efetiVoS

José Ricardo de Caires
João Lucas Dias Gonçalves

Eduardo Augusto Bravo Gamboa
Christian Mattar Saigh

João Diogo
Luiz Martins

Luis Evanildo Tenório de Farias

ConSelho ConSultiVo membroS 

SuPlenteS

Manuel Rodrigues Antunes Leal
José de Pinho dos Santos

Fernando Gonçalves Perregil
Sérgio Bartolo Manso

Eduardo José Machado
Luis Severiano Pereira Ferreira

Fábio Roberto Mota

ConSelho fiSCal membroS efetiVoS

André dos Santos Teixeira
Manuel de Oliveira Martins

Jair Marchini

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS

Antonio Rodrigues Ferreira
José Borges Pereira

Custódio dos Santos

diretoria exeCutiVa

DIRETOR EXECUTIVO
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

TESOUREIRO
Carlos Gonçalves Teixeira

SECRETÁRIO
Eduardo Gonçalves Martins

Fundipan

idpC

inStituto do deSenVolVimento
de PanifiCação e Confeitaria

GeStão 2013-2017

PreSidente: Antero José Pereira

ViCe-PreSidente:
Manoel Alves Rodrigues Pereira

diretor finanCeiro:
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves

SuPlente diretor finanCeiro
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

SeCretário
Júlio César Dinis

ConSelho fiSCal – membroS efetiVoS
Antonio Rodrigues Ferreira

Fernando Gonçalves Perregil
Pedro Paulo Sobrinho

ConSelho fiSCal membroS SuPlenteS
Jair Marchini

Manuel Rodrigues Antunes Leal
Ronaldo Amaro Macarrão

ConSelho GeStor
Alfredo Carreira dos Santos

André dos Santos Texeira
Antonio Valter de Almeida Ribeiro 

Antero José Pereira
Armenio Soares Ferreira

Carlos Elias Gonçalves Perregil

Carlos Gonçalves Texeira 
Eduardo Augusto Bravo Gamboa

José Augusto Caseiro 
José Borges Pereira

José Ricardo Augusto de Caires
Julio Cesar Dinis

Luis Carlos de Souza
Manoel Alves Rodrigues Pereira

Manuel de Oliveira Martins
Rui Manuel Rodrigues Gonçalves
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paiNel de NotÍciaS

O Sebrae-SP e o SAMPAPÃO acabam de 

celebrar um acordo para implementação 

do “Programa Sebrae-SP de Panifi cação”. 

A parceria permite aos empreendedores 

do setor acesso ao amplo conteúdo da Se-

brae-SP, por meio de um curso de capacita-

ção em melhoria de gestão, com 70 horas 

de duração, com um desconto exclusivo de 

50% para os associados: de R$ 1.179, por 

apenas R$ 585. A primeira edição do curso 

teve início no dia 9 de março, mas muitas 

outras datas estarão disponíveis até o fi nal 

de 2017, Mais informações no Departamen-

to de Marketing do SAMPAPÃO.

S
tockFree 

S
tockFree 

Em uma iniciativa inédita, o SAMPAPÃO promoveu no audi-

tório de sua sede, em três terças-feiras seguidas – nos dias 

17, 24 e 31 de janeiro –, três rodadas de reuniões de brains-

torming para discutir novas propostas em favor da melho-

ria contínua da atuação das entidades. Nesses encontros, 

os participantes foram incentivados a formar grupos, para 

juntos, alinhavarem e defi nirem tais possibilidades de aper-

feiçoamentos na oferta de serviços do SAMPAPÃO aos seus 

associados. E, ao fi nal das três reuniões, nada menos do que 

21 novas propostas vieram à luz com esse objetivo. Entre 

elas, por exemplo, a elaboração de uma cartilha explican-

do direitos e deveres dos funcionários das panifi cadoras e 

de um Manual de Boas Práticas; a criação de um programa 

para incentivar os donos de padarias a mandarem seus co-

laboradores para participarem dos cursos da Escola IDPC; 

a introdução de um serviço de atendimento contábil para 

esclarecer dúvidas fi scais e legais; e a realização de con-

cursos Master Confeiteiro e Master Padeiro para crianças. 

Todas as ideias foram confi adas ao trabalho de desenvolvi-

mento de comissões específi cas e estão, agora, em proces-

so de introdução. Contudo, algumas já foram implementa-

das, como a criação de um informativo mensal – o “Boletim 

SAMPAPÃO”, para atualizar os panifi cadores sobre todas as 

atividades que vêm sendo empreendidas pelas entidades –, 

a colocação de “Caixas de Sugestões”, para encaminhamen-

to de ideias, perguntas e dúvidas aos Departamentos Jurídi-

co Cível e Trabalhista, bem como à Escola IDPC e à Secreta-

ria do SAMPAPÃO, e, ainda, a elaboração de um cronograma 

de visitas às empresas mantenedoras da Escola IDPC, para 

maior estreitamento da parceria com essas companhias. 

Acerca dessa última proposta, aliás, leia, nesta edição da 

Revista IP&C, a reportagem sobre a visita de uma comiti-

va da Diretoria e de associados das entidades à sede Arneg, 

em Paulínia, no interior de São Paulo.

melhoria de 
Gestão em curso

novas ideias Postas em Prática
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A programação de palestras do SAMPAPÃO/Fiesp de 

2017 teve início no dia 21 de fevereiro, com a apresenta-

ção do psicólogo, professor e coordenador do Depar-

tamento de Desenvolvimento e Inovação da Universi-

dade Presbiteriana Mackenzie Nelson Destro Fragoso, 

que falou sobre o tema “Inovação e Empreendedoris-

mo no seu Negócio”. “O setor de padarias tem crescido 

de forma sustentável ao longo das últimas décadas, 

tanto em termos de demanda quanto de oferta. A 

maior concorrência tem obrigado as empresas a bus-

car alternativas para ganhar competitividade, sendo a 

inovação elemento chave nesse processo, abrindo uma 

ampla gama de possibilidades e oportunidades”, assi-

nalou, na ocasião, o palestrante para a atenta plateia 

que lotou o auditório do prédio-sede do SAMPAPÃO. 

“Só que reconhecer e agarrar essas oportunidades não 

é uma questão de usar técnicas, check-lists e outros 

métodos de identificação e de avaliação. Nessa histó-

ria, não há ‘receita de bolo’: tudo depende da capaci-

dade e da criatividade do empreendedor”, sintetizou, 

apresentando vários modelos e soluções de quem, 

realmente, está inovando nos dias de hoje, sedimen-

tando as plataformas e tendências que serão as dire-

Cidade data dia da semana

SANTOS 27/04 Quinta-feira

ARARAQUARA 24/05 Quarta-feira

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 22/06 Quinta-feira

FRANCA 16/08 Quarta-feira

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 14/09 Quinta-feira

PIRACICABA 19/10 Quinta-feira

BAURU 23/11 Quinta-feira

A Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do 

Estado de São Paulo (AIPESP) divulgou recentemente o seu 

calendário de eventos para 2017. Ao longo do ano, a entidade 

irá promover diversas reuniões regionais intituladas “Encon-

tros de Negócios e Tendências na Panificação e Foodservi-

inovação na Padaria em Palestra

ce”, reunindo lideranças e representantes de sindicatos e 

associações ligadas ao setor de panificação, em um grande 

número de cidades do interior do estado de São Paulo. A 

primeira delas já foi realizada no dia 16 de março, em Campi-

nas. Confira no quadro abaixo as próximas datas e participe! 

Mais informações pelo telefone (11) 3107-5266, pelo e-mail  

aipesp@aipesp.org.br, ou ainda no site www.aipesp.org.br.

aiPesP divulGa 
calendário de eventos

trizes do varejo nos próximos anos. Assista a palestra 

completa do Prof. Nelson Fragoso na TV SAMPAPÃO, 

no site das entidades.
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1  aPaixonados Pelo esPorte 
 A marca LAY’S, da PepsiCo, lança no Brasil 

o sabor salt & vineGar para ativar 
plataforma da UEFA Champions League, o 
principal campeonato de futebol europeu. 
A campanha conta com a participação do 
craque argentino Lionel Messi. 
Site: www.lays.com.br

2  reinvenção da cachaça
 Com uma proposta inovadora, Sagatiba 

reinventa uma tradicional mistura brasileira e 
apresenta uma nova categoria de saborizadas 
no mercado nacional. saGatiba mel, lima 
e limÃO introduz o sabor da lima como 
diferencial da cachaça. Site: sagatiba.com

3  saBores do mundo
 Especializada em produtos de consumo 

imediato para o público jovem, trazendo 
sempre os mais variados sabores e receitas 
do mundo, a Frontera traz para o Brasil 
novidades em três linhas de tOrtilhas, 
dips e mOlhOs de pimenta. 
Site: www.latinex.com.br

4  Primeira fornada
 A Magro, marca da Lightsweet, traz ao 

mercado a primeira fornada de seus 
bisCOitOs finOs inteGrais. Isentos 
de lactose, são produzidos com o Açúcar 
Mascavo Light Magro com Stévia, aveia em 
fl ocos e farinha de trigo integral. 
Site: www.lightsweet.com.br

5  nova fórmula
 O achocolatado em pó ChOCOlattO, da 

marca 3corações, está de volta ao mercado. E 
ele chega com diversos aperfeiçoamentos: o 
produto ganhou novo design, nova gramatura 
de 700g e nova fórmula com mais sabor de 
chocolate. Site: www.cafe3coracoes.com.br

6  toque “Premiumnizador”
 A Emulzint apresenta a linha sense-it, um 

concentrado de ingredientes diferenciados e 
selecionados como grãos, sementes, frutas 
e castanhas, que proporciona experiências 
sensoriais incomparáveis no preparo de pães 
especiais. Site: www.emulzint.com.br

NoVidadeS
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7  Para o foodservice
 O Grupo UTAM, há quase 50 anos no mercado 

de produção e distribuição de café, apresenta 
seus novos cafés gourmet utam speCiale 
e utam Crema, com novos blends de cafés 
torrados em grãos, e voltados para o mercado 
de foodservice. Site: grupoutam.com.br

8  Granola zero
 A Grings Alimentos Saudáveis acaba de 

lançar no mercado a matinal Cerealle 
GranOla zerO COm stevia. O produto 
chega ao consumidor no sabor Maçã e Uva 
Passa, com fórmula enriquecida com alto teor 
de fósforo, magnésio e selênio. 
Site: www.grings.com.br

9  multifinalidades
 Integrada à sua linha de itens para Sorveteria, 

a nova base líquida da sabOrama 
é indicada para o preparo de sorvetes 
expressos, raspadinhas, geladinhos e drinks. 
Pode ser diluída em água ou leite, é zero 
caloria e zero açúcar. 
Site: www.saborama.com.br

10  suPer saudáveis
 Lançados em potes plásticos com 150g ou 

160g, os novos produtos da linha saladinha, 
da Ateliê do Sabor, marca da multinacional 
francesa Norac, estreiam no mercado em 
quatro sabores: Cenoura Temperada, Tabule, 
Quinoa e Coleslaw. Site: ateliedosabor.ind.br

11  outono e inverno
 Para “aquecer” o paladar durante as estações 

mais frias do calendário, a Perfetti Van Melle 
se antecipa e acaba de lançar a edição 
limitada do mentOs OutOnO invernO, 
com um sabor que é sucesso nessa época do 
ano: a canela. Site: www.mentos.com.br

12  PorçÕes individuais
 Atendendo a pedidos do público, a NESFIT, 

marca da Nestlé, lança seus bisCOitOs em 
pOrÇÕes individuais. A novidade está 
disponível em quatro sabores: Morango & 
Cereais, Laranja & Cenoura, Banana, Aveia & 
Canela e Cacau & Cereais. 
Site: www.nestle.com.br

NoVidadeS
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Moisés Bagagi, economista, 
consultor empresarial, 
professor de economia 
e finanças da FIA/USP 
e, ainda, sócio diretor 
da agência Opportunity 
Consult dá dicas de como os 
empresários podem acelerar 
a saída do Brasil da crise.

eNtreViSta / comportameNto

revista iPc: moisés, 2017 vai ser mesmo o 

“ano da virada” na economia Brasileira?

Moisés Bagagi: Infelizmente, não sou tão otimis-

ta quanto meus colegas economistas. Até acredi-

to que, em 2017, vamos ter, sim, uma melhora de 

cenário. Porém, temos uma condição econômica 

interna muito confusa. Duvido que o crescimento 

vai ser alguma coisa que a gente vá falar “Bom, 

a crise passou!”. Teremos uma melhora pequena, 

que pode, porém, animar alguns empresários a 

voltar a investir e as pessoas voltarem a consu-

mir, com a queda dos juros. Vai ter um crescimen-

to, sim. Mas ele vai servir para a gente ter uma 

recessão menor.

NuNcA foi tão iMportANte
fazer a nOssa parte

em que medida o Governo  

vai aJudar nisso?

O governo está muito mais interessado em seguir 

com as reformas, do que dar um incentivo para 

a economia. As reformas e ajustes são necessá-

rios, sim, mas só vão dar resultado no médio pra-

zo. Porém, antes disso, o Brasil precisa fomentar 

a economia de uma maneira que voltem a haver 

investimentos privados. Não adianta esperar in-

vestimentos do governo: ele não tem dinheiro. O 

governo está quebrado. Nossa grande chance está 

no investimento privado. 
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Pois é, mas os emPresários estão muito 

receosos. claro que eles não rasGaram 

dinheiro na crise, Portanto, muito deles 

continuam caPitalizados. mas o que Pode 

estimulá-los a tirar esses recursos da 

ciranda financeira?

Acredito que, num primeiro momento, se o gover-

no conseguir segurar seus gastos –, e os empresá-

rios perceberem que o governo está fazendo real-

mente alguma coisa para a economia melhorar, 

pelo menos do ponto de vista macroeconômico 

–, eles voltam a investir, ainda que de uma ma-

neira tímida, o que pode gerar um ciclo virtuoso, 

que ajudará o Brasil a sair da crise. Só que, além 

do investimento, é preciso atitude e vontade para 

fazer todas as mudanças que forem necessárias. 

Assim, para acelerar essa transição, elas não só 

podem, como devem trabalhar na prevenção.

de que forma?

Veja bem, todo mundo sabe que prevenir custa 

muito mais barato do que você remediar. Então, as 

eNtreViSta / comportameNto

empresas precisam, inicialmente, trabalhar para 

evitar desperdícios – de tempo, de matéria-prima, 

de mão de obra – e, sobretudo, para evitar o retra-

balho. Independentemente se a economia está boa 

ou está ruim, a empresa tem sempre que olhar da 

porta para dentro. E, a partir daí, tem que repen-

sar seus processos organizacionais, fazendo reen-

genharia de processos, analisando o quê você faz, 

como você faz e porque você faz. Outra ferramen-

ta importante é a gestão orçamentária, que é olhar 

para o mercado e para dentro da empresa e ver 

quais são as oportunidades, os caminhos e como 

vão ser alcançados os objetivos empresariais. 

só que, da mesma forma que não 

PlaneJam e fazem Gestão orçamentária 

corretamente, as emPresas Brasileiras 

Parecem não ter controle do neGócio.

Isso é verdade. Como também é verdade que 

essa situação precisa mudar. A gente não pode 

simplesmente molhar a ponta do dedo, colocá-

-lo para cima e ver em que direção está o vento. 
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Ter controle da empresa é absolutamente funda-

mental. Tem que ficar de olho nos indicadores de 

negócio e lançar mão de todas as ferramentas de 

controle possíveis, como os de custos, de produ-

tos, de planejamento estratégico, de planejamen-

to para formação de preços etc. E os empresários 

têm que fazer isso o mais rapidamente possível, 

para gerar mudanças rápidas nelas também.

oK! mas aí é que está o Grande desafio: 

não é fácil convencer o emPresário a 

mudar, não é mesmo?

Qualquer mudança em um negócio sempre vai 

gerar desconfiança ou insegurança. Daí, é pre-

ciso mudar paradigmas. E a primeira coisa para 

conseguir isso é trazer todo mundo para o seu 

lado e dizer “Se a gente não mudar, seremos en-

golidos. Daqui para frente, temos que fazer uma 

coisa melhor”. O bolo diminuiu, e é aí que entra 

em cena a reengenharia de processos, apoiada 

em outras ferramentas como o empowerment, 

que é um exercício que faz com que os executi-

vos da empresa entendam que eles não devem 

centralizar todas as decisões, porque, quando 

eles fazem isso, acabam fazendo a tarefa que 

eles pagam para outros fazerem. Nesse sentido, 

outra ferramenta importantíssima que precisa 

ser utilizado é o benchmarking, que é, basica-

mente, lançar um olhar para o mercado e ver 

o que os líderes estão fazendo – porque é im-

possível olhar para o mercado inteiro –, fazer 

uma análise séria e se inspirar no movimento 

dos concorrentes, não apenas copiando o que 

eles fazem, mas fazendo mais, agregando valor, 

que é a grande diferença. 

de que forma consultor Pode aJudar uma 

emPresa a não errar, quando ela tem 

tantas tarefas Pela frente?

O maior benefício que o profissional de consul-

toria pode trazer à empresa é o olhar externo. O 

empresário deveria procurar consultoria ou ajuda 

externa porque esse profissional consegue olhar 

a empresa sem participar dos problemas, ou seja, 

consegue ter uma visão isenta, porque ele não 

está preocupado em perder o emprego, o que é 

bom para o empresário. O consultor, por exemplo, 

tem ampla liberdade para falar, “Meu amigo, isso 

aqui está errado. E o que está errado, está errado! 

Se você não mudar ou consertar, você fecha!”. 

e qual o momento “certo” Para contratar 

esse Profissional?

O momento certo para o empresário buscar 

ajuda profissional, como uma consultoria é... 

Sempre! E essa necessidade se intensifica em 

momentos de crise. Mas é preciso ter cuidado 

na hora da contratação, porque tem muito con-

sultor que promete e não entrega. Algumas di-

cas para não errar nessa hora: o empresário deve 

avaliar o histórico do profissional, ver se ele es-

creve artigos, participa como colunista de algum 

veículo de comunicação ou portal especializado 

na internet... Tudo, para ver se está sempre ali, 

presente, sem se esconder. E, ao encontrar a pes-

soa certa, posso garantir que o empresário vai 

conseguir dar um salto de qualidade e de produ-

tividade muito grande, num curtíssimo espaço 

de tempo. Mas, não existe mágica: existe, sim, 

trabalho duro que precisa ser feito. E é exata-

mente pelo fato de o consultor ter essa visão ex-

terna, que ele é muito mais assertivo e capaz de 

apontar os pontos necessários de mudança.

“Meu amigo, isso aqui está errado. 
E o que está errado, está errado! 
Se você não mudar ou consertar, 
você fecha!”. 

“Se a gente não mudar, seremos 
engolidos. Daqui para frente, temos 

que fazer uma coisa melhor”

eNtreViSta / comportameNto
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Ao contrário do que muita gente pensa, 
o uso de pré-misturas e métodos 
tradicionais para a produção de pães e 
itens de confeitaria podem caminhar 
em harmonia, gerando soluções de 
qualidade na padaria.

uMA REVOLUÇÃO 
prA lá de prOdutiva

o longo da evolução da panifi cação, tal-

vez a maior mudança nos processos de 

fabricação tenha sido o desenvolvimen-

to das pré-misturas. Até o início dos 

anos 1970, os profi ssionais da área, principalmen-

te no Brasil, não tinham acesso a receitas espe-

ciais e balanceadas, e elas abriram as portas para 

essa possibilidade. Com sua utilização, pães de to-

dos os tipos – como panetone, croissants, pães de fi -

bras, pães italianos, ciabattas e brioches –, além de 

bolos, tortas e doces, puderam ser fabricados com 

mais rapidez e conveniência, melhorando o acesso 

deles aos consumidores. 

A

deStaQUe / pré-miStUraS
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“Podemos afirmar, sem medo de errar, que 

a pré-mistura é uma inovação que revolucio-

nou o mundo da panificação”, sintetiza Luiz Fa-

rias, chef da Academia Bunge e gerente nacional 

do Serviço de Atendimento ao Cliente da Bunge, 

empresa que trabalha com várias opções de pré-

-misturas em suas marcas Gradina e Pré-Mescla.

Mais do que isso, as pré-misturas passaram a 

contribuir para melhorar a gestão da padaria. Para 

começar, proporcionam a redução no tempo de 

preparo dos produtos, diminuindo o número de in-

gredientes a serem pesados as etapas no processo, 

como o pré-cozimento. Dessa forma, permitiram 

aumentar a produtividade por profissional, tan-

to em quantidade produzida por dia, quanto em 

número de receitas. Além disso, padronizam os 

produtos, conferindo-lhes alto valor agregado, dei-

xando-os mais saborosos e imprimindo-lhes mais 

qualidade, em função de ingredientes seleciona-

dos e seguros à saúde do consumidor. 

“Tais aspectos combinados, são muito im-

portantes para aumentar os lucros de uma 

padaria: quanto mais itens de valor agregado 

forem oferecidos, mais altos serão os preços 

médios de venda por quilo e o faturamento do 

estabelecimento”, enfatiza, por sua vez, Marco 

Novaes, diretor comercial da Emulzint, outra em-

presa que, como a Bunge, atua intensivamente no 

segmento, oferecendo misturas prontas para os 

três grandes setores de ingredientes de uma pa-

daria: panificação, confeitaria e lanchonete. 
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Pré-misturas x artesanalidade

Outra vantagem do uso das pré-misturas na pada-

ria é a praticidade, em linha com o desejo do con-

sumidor moderno, sempre demandante de atribu-

tos como mais qualidade, sabor e textura, combi-

nados com economia, algo que só a utilização de 

pré-misturas e a produção em escala – ainda que 

em pequenas quantidades e preservando ao máxi-

mo o aspecto artesanal – conseguem proporcionar.

Os processos tradicionais requerem um cuida-

do excessivo com a massa, longo tempo de fer-

mentação e várias etapas de produção. Isto exige 

um maior conhecimento técnico do padeiro (e 

ninguém sabe mais o que é dificuldade para en-

contrar mão de obras especializada do que os pa-

nificadores), além de reduzir drasticamente sua 

produtividade. Dessa forma as misturas prontas 

são altamente indicadas, pois não exigem maior 

conhecimento por parte do padeiro e facilitam o 

dia a dia do profissional, reduzindo o tempo de 

preparo, o que abre terreno para o exercício da 

criatividade. Em outras palavras, proporcionam 

maior disponibilidade para preparo de produtos 

com maior valor agregado.

E, ao contrário do que muita gente pensa, a uti-

lização de pré-misturas e o processo artesanal de 

produção não estão em campos conflitantes. “Con-

siderando que, hoje, já é possível agregar numa 

mistura pronta massa madre em pó, que mantém 

as características da original, não vemos isso como 

um problema ou mesmo como algo antagônico. 

Ou seja, são métodos de fabricação perfeitamen-

te complementares, uma vez que o padeiro pode 

imprimir o seu ‘toque pessoal’ como diferencial à 

produção. E isso pode acontecer de diversas ma-

neiras – formatos, tamanhos, decoração final etc. 

–, na exata medida que o profissional se interesse 

e procure inovar”, opina Luciano Braile, um dos di-

retores da Nilpan, indústria fabricante de aditivos 

e pré-misturas para panificação e confeitaria.

“Toda padaria busca ter a sua ‘assinatura’. Tem 

que fabricar um pão ou um item de confeitaria di-

ferente, com sabor, textura, tonalidade e aroma di-

ferenciados, o que é perfeitamente possível fazer 

quando o padeiro adiciona ingredientes como ovos, 

noz-moscada e chocolates às pré-misturas, por 

exemplo, criando fórmulas personalizadas a partir 

dessa base. Ele pode fazer experiências e, com isso, 

descobrir formas de errar menos e acertar mais, a 

fim de fabricar produtos melhores”, pontua João 

Guilherme Ribeiro, gerente de Marketing da Pura-

tos, dona da oferta de uma extensa linha de pré-

-misturas ao mercado, entre as quais a do O-tentic, 

um concentrado em pó totalmente natural, produ-

zido a partir de massa madre, com ação fermentati-

va, de reforço e de sabor em massas de panificação.

“Com a tecnologia aplicada pelas empresas, 

hoje conseguimos acrescentar no balanceamento 

da própria pré-mistura o levain (fermento natu-

ral) que, sem dúvidas, é uma grande tendência na 

panificação. O profissional pode reduzir o fermen-

to da receita e conseguir uma fermentação longa, 

por exemplo, em que ele consegue desenvolver 

deStaQUe / pré-miStUraS
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o que vem Por aí

e o que existe no horizonte das pré-misturas? 
Bem, como era de se esperar as empresas 
continuam trabalhando forte na ampliação 
de itens para o atendimento do mercado de 
panifi cação e confeitaria, no qual uma das 
maiores tendências caminha, cada vez mais, 
para a seara da alimentação saudável.

“o pão é um dos produtos mais promisso-
res quando falamos de produtos saudáveis e 
integrais. e os consumidores mostram dispo-
sição para desembolsar, em média, cerca de 
77% a mais para comprá-los”, destaca o chef 
luiz farias, da Bunge. “A saudabilidade pode 
ser considerada um fator preponderante nos 
tempos atuais, pães especiais vem sendo 
cada vez mais consumidos e dentro de nos-
sa linha os integrais light crescem a cada dia”, 
corrobora luciano Braile, diretor da Nilpan. 
“Nesse cenário, os pães rústicos e internacio-
nais têm ganhado cada vez mais importância 
nas padarias nos últimos anos, seja pela pro-
cura cada vez maior pelo consumidor, ou pela 
rentabilidade atrativa que proporcionam”, ex-
plica, a seu turno, Marco Novaes, diretor co-
mercial da emulzint. e, é claro, o uso das pré-
-misturas não só contempla, como serve de 
facilitador para acompanhar os panifi cadores 
ao longo de cada uma das etapas das ten-
dências desenhadas por essa trajetória.

elas estão aptas, inclusive, para asfaltar 
a estrada do difusão dos produtos regionais, 
fato que deverá se transformar num dos vie-
ses mais interessantes ao longo dos próximos 
anos na panifi cação. “temos uma equipe pre-
parada e amplamente gabaritada para difundir 
esse movimento e esse intercâmbio nos quatro 
cantos do país. Alguns dos itens mais promis-
sores com os quais a puratos vem trabalhan-
do nesse sentido são, por exemplo, os pães de 
queijo, de Minas gerais, o pão cervejeiro, do rio 
de janeiro, e, ainda, a cuca, do Nordeste. e isso 
pode ser feito levando aos padeiros de todas 
as regiões do Brasil não só as apresentações 
mais tradicionais desses pães, como também 
releituras inovadoras e agregadoras de cada 
um deles”, fi naliza joão guilherme ribeiro, ge-
rente de Marketing da companhia.

um produto artesanal, bem balanceado e especial. 

A pré-mistura é uma aliada do panifi cador que de-

seja empregar sua marca em seus produtos. Isso, 

aliás, é uma tendência mundial. A indústria dispõe 

de diversos receituários que promovem o uso das 

pré-misturas com dicas de adição de ingredientes, 

que enriquecem as receitas”, acrescenta o chef 

Luiz Farias, da Bunge.

Em linha com essa vertente de pensamento, 

Marco Novaes, da Emulzint, joga luz sobre a ques-

tão enfatizando que oferecer produtos com quali-

dade e diferenciados aos olhos dos consumidores 

não pressupõe que o panifi cador tenha de assumir 

uma menor efi ciência operacional. “Os clientes têm 

interesse em um produto fi nal diferenciado, não na 

forma que é utilizada no processo produtivo. Por 

exemplo, é praticamente impossível para uma pa-

daria tradicional fazer pães rústicos com receita 

caseira e atender às exigências dos consumidores 

referentes à qualidade, variedade e preço. Assim, as 

pré-misturas seguem sendo aliadas do panifi cador.

deStaQUe / pré-miStUraS
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coNforto

MUITO 
MAIS 
DO 
QUE...

ambieNtaÇÃo / móVeiS 
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arte fundamental da ambientação de qual-

quer casa que trabalhe com transformação 

de alimentos, o mobiliário para os varejos de 

alimento vem evoluindo muito ao longo dos 

últimos anos. Instalada em Betim, na região metro-

politana de Belo Horizonte/MG, a Móveis Brum é uma 

das referências de empresas que mais vem trabalhan-

do no sentido de oferecer modernas soluções para 

esse segmento de negócio. Especializada em mesas e 

cadeiras para todos os tipos de padarias, das mais re-

quintadas, às mais tradicionais, toda sua produção se 

ajusta perfeitamente às necessidades de cada cliente, 

sempre equacionando valores importantes tais como 

custo x benefício, design, conforto, funcionalidade e 

durabilidade.

“Atendemos os nossos clientes de acordo com 

a demanda deles. Temos perfis diferentes dentro do 

mesmo segmento, adequando as exigências do mer-

cado, que está em constante evolução. Mantemos a 

linha padrão e sempre procuramos inovar, tivemos 

uma ótima aceitação para as banquetas giratórias, 

que substitui as fixas que não é mais usual”, afirma 

Luana Emidio, do Marketing da Brum. Como um gran-

O uso de móveis harmonizados ao ambiente faz toda 
a diferença numa padaria.

p
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de atrativo e diferencial, a empresa produz cadei-

ras exclusivas de acordo com o projeto do cliente, 

para adequar 100% ao que espera, mantendo o 

padrão de qualidade da empresa. “Um outro pon-

to em destaque são as cadeiras com a junção en-

tre madeira e aço, e alumínio com madeira, para 

atender os arquitetos e designers e satisfazer os 

clientes, nos projetos mais inovadores”, comple-

menta Luana, que enxerga como grande tendên-

cia do mercado o aumento da demanda por ma-

teriais coloridos, que combinam madeira e aço e 

madeira e alumínio numa mesma peça, com aca-

bamento de verniz antibactericida, o que facilita 

a limpeza.

mistura de estilos

Há sete anos no mercado, outra empresa bastan-

te conhecida dos panificadores é a Flex Mesas e 

Cadeiras, instalada em Moji Mirim, cidade na re-

gião Leste da Grande São Paulo. Com uma ampla 

oferta de mesas e cadeiras, de vários modelos e 

preços, a empresa também consegue atender 

desde estabelecimentos demandantes de produ-

tos com custo mais acessível, até mega padarias, 

com proposta diferenciada de espaço e ambien-

tação. “Os produtos tradicionais, de madeira, 

vendem muito bem. No entanto, numa reforma, 

o proprietário sempre busca algo novo, para di-

ferenciar seu estabelecimento dos concorrentes 

e agregar valor ao negócio”, convalida Cassiano 

Malvezzi, proprietário da Flex. 

Assim como Luana, da Móveis Brum, Cassiano 

também acredita que a grande novidade do mer-

cado são os móveis de madeira coloridos, como 

aqueles recentemente lançados pela empresa, 

em diversas de suas linhas. “Nossos clientes de 

padarias estão em busca de móveis com cores di-

ferenciadas e da moda. Paralelamente, também 

vemos uma pela mescla do tradicional com o 

moderno, como, por exemplo, utilizar mesas de 

madeira com cadeiras coloridas, dotadas com de-

sign inovador. Mas tudo depende da proposta do 

ambiente”, faz questão de ressaltar.

ambieNtaÇÃo / móVeiS 

“Para o segmento de padarias, a 
tendência são os materiais coloridos, 

bem como a mistura entre madeira e aço, 
madeira e alumínio.”
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do sofisticado ao rústico

Fundada em 1986, outra líder na oferta de solu-

ções para esse segmento de mobiliário para pa-

darias é a Dellabruna Mesas e Cadeiras, instalada 

em Vinhedo, no interior de São Paulo. Segundo a 

empresa – que marcou presença, de maneira bri-

lhante, na FIPAN 2016 –, as várias opções de de-

sign podem transformar o ambiente fazendo com 

que a proposta da marca seja atendida de forma 

eficiente. Assim, é possível elaborar ambientes 

simples, coloridos, aconchegantes, retrô, sofisti-

cados ou, até mesmo, rústicos.

Tendo em seu portfólio de clientes padarias 

como a Santa Efigênia, do Centro de São Paulo, o 

forte da Dellabruna é a customização de móveis, 

que faz com que os diversos modelos de mesas e 

cadeiras que oferece ao mercado se traduzam na 

perfeita harmonização desses itens ao projeto de 

decoração e ambientação das casas, sempre por 

meio de soluções personalizadas. No setor, a em-

presa é super conhecida também pela fabricação 

exclusiva no Brasil da linha de cadeiras Tiffany, 

com design italiano, leves e resistentes, uma vez 

que são produzidas em alumínio.

móvel. por exemplo, se for oferecer refeições no estabele-
cimento, o ideal é que os móveis sejam mais robustos, com 
mesas maiores, para suportar os pratos e ter espaço con-
fortável para o cliente fazer a refeição. Agora se a proposta 
for apenas servir um cafezinho, uma mesa mais simples e 
menor atenderá bem essa necessidade. Mas, é claro, tam-
bém é interessante ter na casa um misto desses móveis, 
para cumprir ambas as funções.

A formula ideal para se ter na padaria uma combinação 
perfeita entre o mobiliário e a ambientação do espaço do 
estabelecimento é contratar um arquiteto ou decorador. 
Mas todas as empresas citadas nessa reportagem tam-
bém colocam à disposição dos clientes equipes de desig-
ners de ambientes, para fornecer total consultoria. uma 
boa dica, entretanto, é o proprietário adequar seu mobili-
ário à oferta da padaria para, assim, encontrar seu melhor 

dicas imPortantes

ambieNtaÇÃo / móVeiS 
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om mais de 60 mil visitantes na últi-

ma edição, a FIPAN – Feira Internacio-

nal de Panifi cação, Confeitaria e Varejo 

Independente de Alimentos volta em 

2017, com a promessa de trazer ainda mais no-

vidades para esses segmentos. Promovido pelo 

SAMPAPÃO – com o apoio da Confederação Inte-

ramericana da Indústria do Pão (CIPAN), da As-

sociação Brasileira da Indústria de Panifi cação e 

Confeitaria (Abip), da Associação da Indústria de 

Panifi cação e Confeitaria do Estado São Paulo (AI-

PESP), do Sindicato da Indústria do Trigo no Esta-

do de São Paulo (Sindustrigo) e da Federação das 

Indústrias de São Paulo (Fiesp) –, o evento será 

realizado entre os dias 25 e 28 de julho, no Expo 

Center Norte, em São Paulo.

Além dos tradicionais cursos e demonstrações 

que acontecem em diversos espaços das empre-

sas expositoras e no estande da Escola IDPC – uni-

dade de ensino mantida pelo SAMPAPÃO, a feira 

ganhará um espaço especial voltado para o setor 

de confeitaria, a Arena do Confeiteiro, no qual 

FipaN 2017 / NeGócioS

VeM AÍ A feirA 

om mais de 60 mil visitantes na últi-

ma edição, a FIPAN – Feira Internacio-

nal de Panifi cação, Confeitaria e Varejo 

Independente de Alimentos volta em c

FIPAN 2017 
acontece julho, 
em São Paulo, 

e contará 
com muitas 
novidades.

que  VENDE!

2017, com a promessa de trazer ainda mais no-

vidades para esses segmentos. Promovido pelo 

SAMPAPÃO – com o apoio da Confederação Inte-

ramericana da Indústria do Pão (CIPAN), da As-

sociação Brasileira da Indústria de Panifi cação e 

Confeitaria (Abip), da Associação da Indústria de 

Panifi cação e Confeitaria do Estado São Paulo (AI-

PESP), do Sindicato da Indústria do Trigo no Esta-

do de São Paulo (Sindustrigo) e da Federação das 

Indústrias de São Paulo (Fiesp) –, o evento será 

realizado entre os dias 25 e 28 de julho, no Expo 

A FIPAN é líder 
em visitação de 

proprietários, 
diretores e 

gerentes de 
padarias, 

restaurantes, 
rotisseries, bufês e 
demais operadores 

do foodservice.

Fotos roberto silva
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serão realizadas palestras e performances para 

os visitantes do evento.

Montada em uma área com aproximadamente 

600m2, a Arena do Confeiteiro oferecerá ao público 

visitante palestras técnicas, aulas-show e demons-

trações, que serão realizadas em dois auditórios e 

num espaço para performances, a cargo de ícones 

da confeitaria nacional, que terão o prazer de ensi-

nar as técnicas usadas em suas receitas campeãs. 

Já na programação das aulas práticas, estão pre-

vistos temas como Cake Design, Confeitaria Gour-

met, Tendências em Confeitaria, Esculturas de 

Chocolate, Chocolates Premium, Técnicas Avança-

das de Confeitaria e muito mais. Participar dessas 

atividades, será, com toda a certeza, uma experi-

ência única para os profi ssionais do setor.

fiPan Pizza

Pelo aumento das vendas de pizzas em pedaços 

nas padarias e a procura por novos sabores, as 

pizzas foram destaque na edição passada atrain-

do milhares de visitantes em busca de conheci-

mento e produtos, transformando o espaço com 

900 m² do FIPAN PIZZA Roldão num verdadeiro 

sucesso. Devido a esses resultados, o SAMPAPÃO 

e o Roldão Atacadista decidiram repetir a dose e 

fi rmar novamente a parceria para oferecer ainda 

mais conteúdo aos panifi cadores e varejistas. 

não Perca temPo!
Evite fi las e garanta 

já o seu lugar na 

FIPAN 2017 fazendo 

seu credenciamento 

antecipado para a feira no 

site www.fi pan.com.br!

Assim como na edição passada, o espaço con-

tará com diversas empresas expositoras ligadas 

ao setor, arena para performances e um auditório 

para palestras técnicas, oferecendo ao público vi-

sitantes um enorme conteúdo ligado a cadeia da 

pizza. Além do Roldão Atacadista, o FIPAN PIZZA 

contará com o patrocínio da Rosa Branca Food 

Service e da Nita alimentos. 

Vale lembrar que a FIPAN é a maior feira de 

panifi cação e confeitaria da América Latina e fi -

gura entre as cinco maiores do mundo nos seto-

res que dá cobertura.
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Comitiva do SAMPAPÃO 
visita a Arneg e sai super bem 
impressionada com o que viu.

maNteNedoreS / arNeG 

pArceriA nOta 10!

A

Fotos marcus frediani

VISITA. O presidente Antero com diretores e 
representantes do SAMPAPÃO, em foto com 
a equipe da Arneg.

tendendo a um gentil convite da compa-

nhia, no dia 15 de fevereiro, uma comiti-

va formada por diretores do SAMPAPÃO 

e panificadores esteve em visita à sede 

da Arneg, em Paulínia, no interior de São Paulo. 

Líder internacional na concepção, produção e ins-

talação de modernos e completos equipamentos 

para o varejo, incluindo, é claro, as padarias, a em-

presa, que faz parte do Grupo Arneg, é parceira do 

SAMPAPÃO e mantenedora da Escola IDPC.

Na ocasião, os visitantes foram recepcionados 

por Paulo Roberto Sulineo, Nicola Gafforini e Davide 

Lovisetto, respectivamente o diretor geral, o coorde-

nador de Customer Service e o gerente industrial da 

Arneg, que fizeram uma ampla exposição do históri-

co e da extensa linha de produtos e serviços ofereci-

SHOW-ROOM. Destaque 
para os expositores 
da nova linha Olinda, 
especial para padarias.
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dos pela Arneg ao mercado brasileiro, com direito 

a uma visita guiada ao show-room e à fábrica.

A comitiva do SAMPAPÃO ficou muito impres-

sionada com tudo o que viu e ouviu nesse agra-

dável encontro. Nascida há meio século com base 

em sólidos princípios e valores morais, típicos da 

cultura popular da região de Veneto, na Itália, a 

Arneg tem crescido cada vez mais, acreditando 

na eficácia de um desenvolvimento de produtos 

sensíveis aos grandes temas de proteção ambien-

tal, economia de energia e respeito às pessoas. No 

Brasil, a sede própria da empresa ocupa uma área 

imensa, com mais de 25.000m2 de edificações, 

num terreno com 120.000m2 – portanto, com 

grande oportunidade para expansão –, nos quais 

se concentram suas áreas de produção, projetos, 

comercial e administrativa.

linha olinda

“Hoje, nosso negócio é um projeto altamente sus-

tentável, desenvolvido ao longo do tempo graças 

à evolução das tecnologias inteligentes. Nossa 

meta é atingir nossos objetivos econômicos sem-

pre interagindo com o ambiente, a sociedade e 

os clientes, fazendo com que estes usufruam dos 

benefícios desse processo, por meio da melhoria 

contínua da qualidade de vida, que é parte intrín-

seca do nosso projeto”, ressaltou Paulo Sulineo, 

em sua apresentação. “E a posição de liderança da 

empresa no setor de refrigeração comercial vem 

da sinergia entre as várias empresas do grupo 

ao redor do mundo, bem como de uma riqueza 

de conhecimentos e ideias que circulam em um 

fluxo contínuo de informações, por meio da rede 

de produção e distribuição de cada continente”, 

complementou Nicola Gafforini.

Entre os destaques da visita, esteve a apre-

sentação da nova linha de expositores Olinda, 

da Arneg, exclusivos para as padarias, entre os 

quais mesas, vitrines fechadas refrigeradas e 

aquecidas, além de outras execuções especiais 

para atender ao autosserviço. “Com funcionalida-

de excepcional e design de ponta, as soluções da 

Arneg já estão perfeitamente adaptadas à nova 

experiência de compra nas padarias, por meio da 

qual a valorização do produto, a sustentabilidade 

e a transparência surgem como alicerces de uma 

nova cultura de alimentos que vem por aí”, fez 

questão de destacar Antero José Pereira, presiden-

te do SAMPAPÃO, ao final do encontro. 

maNteNedoreS / deStaQUe 

FÁBRICA. 
Visitantes ficaram 
impressionados 
com as instalações 
industriais da 
companhia.
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Você ainda não conhece a Érica? 
Ela e o SAMPAPÃO podem ajudar sua 
padaria a crescer e a lucrar ainda mais!

á vai de longe o tempo em que um panifica-

dor encarava os outros panificadores como 

concorrentes. Face à evolução do modelo de 

padaria e a competição com outros modais 

de varejo – supermercados, lojas de conveniência 

etc. –, ficou mais do que claro que só a união da 

categoria pode gerar avanço para todos. Esse é o 

fio condutor do trabalho realizado todo dia por 

Érica Rodrigues, que há exatos 12 meses vem atu-

ando como analista de Relações Institucionais do 

SAMPAPÃO e promovendo a integração entre os 

panificadores, associados ou não, e as entidades.

Nessa função Érica já visitou mais de 1.000 

padarias, com objetivo de conhecer as particu-

laridades, problemas e desafios enfrentados por 

cada uma delas, ao mesmo tempo que leva infor-

mações sobre a ampla gama de serviços ofereci-

dos pelo SAMPAPÃO – como os cursos da Escola 

IDPC e o trabalho de seus Departamentos Jurídico 

Cível e Trabalhista, por exemplo – a fim de auxi-

liá-las no seu desenvolvimento. 

“Notamos que, apesar do grande número de 

ferramentas de comunicação que o Sindicato 

utiliza para falar com os panificadores, muitos 

deles ainda não conhecem o trabalho das entida-

des, principalmente por não ter tempo para, por 

exemplo, analisar o conteúdo de nossos comuni-

cados na internet, ou mesmo ler a Revista IP&C. 

Muitas vezes, quando chego nas padarias, vejo 

que eles se sentem perdidos por causa da crise, 

beNeFÍcioS / iNtercÂmbio 

relAções iNstitucioNAis, 
Ao seu dispor

j
sem saber que decisões tomar e carentes de uma 

conversa pessoal sobre como resolver seus pro-

blemas, sem se dar conta de que estes não são 

exclusivos deles, mas vivenciados por boa parte 

dos outros panificadores. E é aí que o poder da 

união do SAMPAPÃO ganha força”, explica Érica. 

De posse de todas as informações coletadas 

em campo, ela produz relatórios que são lidos 

pessoalmente pelo presidente das entidades, dis-

cutidos em reuniões de Diretoria e encaminhados 

internamente para os setores competentes, a fim 

de que soluções inteligentes possam ser obtidas 

para ajudar os panificadores. “Uma delas, que 

vem fazendo muito sucesso desde que foi im-

plementada, foi a criação do grupo de Whatsapp 

exclusivo para donos de padarias, no qual eles 

trocam informações sobre preços de aquisição 

de produtos e equipamentos, indicações de fun-

cionários para preenchimento de vagas em suas 

casas e, ainda, promovem o intercâmbio de ideias 

e propostas para melhorar sua atuação.

ÉRICA. 
Promovendo o 
intercâmbio de 

informações 
para facilitar 

a vida dos 
panificadores. 

M
arcus Fred

iani
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Regularizar seu imóvel e obter o Auto de Vistoria do Corpo 
de Bombeiros ficou mais fácil e pode ser feito pela internet, 
diretamente do escritório de sua padaria.

Alvará do Corpo de Bombeiros, co-

nhecido como Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) é um 

documento obrigatório para todas 

as edificações como as padarias, emitido pelo 

Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo (CBPMESP), que serve para atestar, 

certificar e garantir que a edificação foi subme-

tida a uma vistoria criteriosa, e encontra-se em 

conformidade com os padrões de Segurança Con-

tra Incêndio e com as leis vigentes. Para que seja 

aprovado, é necessário que haja um Projeto de Se-

gurança Contra Incêndios, no qual constam todos 

os detalhes técnicos da edificação e adequações 

necessárias para tal.

Para ajudar nesse processo, o Corpo de Bom-

beiros de São Paulo desenvolveu e coloca à dis-

posição dos interessados o Via Fácil – Bombei-

ros, um sistema informatizado acessível pelo  

endereço www.viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br, 

SeGUraNÇa / reGUlarizaÇÃo 

S
tockFree

P
ixab

ay

AVcB Ao AlcANce  
de uM clique

o

que foi especialmente criado para aperfeiçoar a 

gestão e melhorar a qualidade do Serviço de Se-

gurança contra Incêndio do Estado de São Paulo. 

Por meio dele, os interessados podem solicitar 

a regularização de seu imóvel, pagar os emolu-

mentos, imprimir os relatórios de análise e vis-

toria do projeto técnico, bem como acompanhar 

o andamento dos serviços prestados pela área de 

prevenção do Corpo de Bombeiros até a emissão 

do AVCB, com muita tranquilidade pela internet, 

diretamente do escritório de sua padaria.

Prático e fácil

Desde 27 de agosto de 2013, todas as solicitações 

de regularização passaram a ser feitas pelo siste-

ma Via Fácil de maneira obrigatória. Para saber 

mais detalhes sobre o processo de regularização 

no Corpo de Bombeiros, com vistas à emissão 

do AVCB, basta consultar na página do portal o 

link “Regularize sua Edificação” e ler o Manual  

do Usuário.

Caso tenha problemas para efetuar a sua soli-

citação ou tenha alguma dúvida, o usuário tam-

bém pode verificar ali se sua dúvida não se en-

quadra em alguma “Pergunta Frequente”. Com-

plementarmente, o Corpo de Bombeiros também 

disponibiliza atendimento técnico presencial em 

todas as seções de atividades técnicas: basta pro-

curar o endereço e telefone de contato do quartel 

mais próximo de sua localidade no mesmo link 

“Regularize sua Edificação”. 

SEGURANÇA. Regularizar sua padaria junto ao Corpo de 
Bombeiros é obrigatório e indispensável.

Baixe um leitor 
de QR Code, 

aproxime seu 
smartphone e 
tenha acesso 
ao conteúdo 

do site.
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Processo de fabricação: recheio
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Levar ao fogo a abóbora cozida, o açúcar refinado e o coco em 

flocos por aproximadamente 20 minutos (mexendo sempre).
3. Resfriar, retirar o líquido que o doce solta e reservar para utilizar 

como recheio.

Processo de fabricação: Massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita (inclusive a água).
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da água.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.

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

informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor calórico 136kcal = 571kJ 7%
Carboidratos 25,4g 8%
Proteínas 2,4g 3%
Gorduras totais 3,2g 6%
Gorduras saturadas 1,7g 8%
Gorduras trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar 1,7g 7%
Sódio 196mg 8%

reNdiMeNto: 45 UNIDADES COM 
400G

Broa de milho  
com aBóBora

recheio

Abóbora cozida 100 5.500
Açúcar refinado 50 2.750
Coco em flocos 15 825

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

GoUrmet / FeStaS JUNiNaS 

Junho é mês de Festas Juninas e de faturar muito na padaria com receitas 
regionais e temáticas da época, como estas que a Escola IDPC preparou 
exclusivamente para seus associados. São releituras fantásticas de clássicos 
juninos, para você surpreender os seus clientes. Confira e boas vendas!

o “ArrAiá” VAi coMeçAr!

Farinha de trigo especial 100 5.000
Água ±52 a 59 2.600 a 2.950
Fubá 25 1.250
Açúcar refinado 17 850
Margarina 10 500
Ovos 10 500
Leite em pó 3,5 175
Sal 2 100
Glucose 2 100
Erva doce 1,6 80
Fermento biológico 
instantâneo 1,5 75

Melhorador 1 50

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

reforço

5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2) ou até 

formar o ponto de véu.
7. Dividir a massa em partes com 2.500g.
8. Bolear.
9. Deixar descansar por 15 minutos.
10. Dividir cada bola de massa com 2.500g em 10 pedaços, 

para formar massas de broas com 250g.
11. Modelar.
12. Decorar com fubá.
13. Fermentação final em câmara de fermentação controlada 

a 34ºC, por aproximadamente 90 minutos.
14. Fornear as broas em forno turbo com vapor a temperatura 

de 160 ºC, por aproximadamente 
18 minutos.

15. Retirar do forno e esfriar.
16. Abrir o pão e rechear cada broa 

com 200g de recheio. 

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Processo de fabricação: 
1. Pesar todos os ingredientes secos da receita.
2. Misturar por aproximadamente 5 minutos na velocidade lenta (1).
3. Adicionar a batata amassada na velocidade lenta (1), e misturar por mais 3 a 5 minutos.
4. Adicionar os ovos aos poucos na velocidade lenta (1) e, logo após, bater em velocidade 

rápida (2) por aproximadamente 15 minutos 
5. Acrescentar a margarina e misturar até o ponto de véu por aproximadamente 10 

minutos, em velocidade rápida (2) 
6. Dividir a massa em peças com 360g cada. (Perda de 20% a 25% após assado).
7. Descansar a massa por 15 minutos, coberta com plástico.

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

informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 130kcal = 546kJ 7%
Carboidratos 23,3g 8%
Proteínas 3,2g 4%
Gorduras Totais 2,6g 5%
Gorduras Saturadas 0,7g 3%
Gorduras R Trans Menor ou Igual 
a 0,2g VD não estabelecido

Fibra Alimentar 1g 4%
Sódio 147mg 6%

reNdiMeNto: 18 TRANçAS COM 
APROXIMADAMENTE 270G CADA

Pão doce de 
Batata doce

Farinha de Trigo 100 3.000
Batata Doce Cozida 40 1.200
Água 40 1.200
Ovos 14 420
Açúcar 10 300
Margarina 7 210
Fermento Biológico 1,5 45
Sal 1.5 45
Melhorador 1.2 36
Leite em Pó 1,5 45

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

Massa

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

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

8. Deixar a massa crescer em estufa a 33ºC, +/- 60% a 70% de umidade até dobrar de volume.
9. Modelar as tranças e pincelar os ovos.
10. Assar em forno lastro a 180ºC, sem vapor por aproximadamente 20 minutos
11. Decorar com açúcar de confeiteiro impalpável +/-10g
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GoUrmet / FeStaS JUNiNaS 

Processo de fabricação: Massa
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2  Juntar todos os ingredientes secos.
3. Bater a margarina e a gordura vegetal hidrogenada 

na batedeira (batedor leque), até conseguir um 
creme esbranquiçado.

4. Acrescentar todos os ingredientes secos e bater em 
velocidade baixa por 1minuto.

5. Acrescentar o leite de coco, ainda em velocidade 
baixa, e bater até conseguir uma massa compacta.

6. Forrar o fundo e a lateral das fôrmas de empada com 
a massa.

7. Colocar o recheio na fôrma já forrada com a massa.
8. Cobrir o recheio com outra camada de massa.
9. Pincelar com gema e levar ao forno por 25 minutos a 

160ºC.

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

informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 132kcal = 554kJ 7%
Carboidratos 11,3g 4%
Proteínas 2,6g 3%
Gorduras Totais 9g 16%
Gorduras saturadas 2,9g 13%
Gorduras trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar 1,5g 6%
Sódio 177mg 7%

reNdiMeNto: 8 UNIDADES

emPada de fuBa 
com creme de milho

Requeijão 100 200
Cebola 25 50
Azeite 10 20
Tomate 25 50
Milho 1 25 50
Milho 2 75 150
Água 50 100
Sal 1 2
Pimenta 0,5 1

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

recheio

Farinha de Trigo 100 120
Fubá 67 80
Gordura Vegetal 
Hidrogenada 41 50

Margarina 41 50
Leite em Pó 8 10
Fermento Seco Instantâneo 1,5 2
Açúcar 3 4
Sal 3 4
Leite de Coco 38 46

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

Massa 

Processo de fabricação: recheio
1. Bater o milho no liquidificador com a água e passar 

por uma peneira fina. Desprezar o bagaço e reservar o 
creme peneirado.

2. Levar ao fogo o azeite e a cebola até que esta fique 
dourada.

3. Em fogo baixo, acrescentar o Milho1 e o tomate. 
Misturar por 1 minuto.

4. Acrescentar o creme de milho e, por ultimo, o 
requeijão cremoso.

5. Corrigir sal e pimenta

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

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Processo de fabricação: recheio
1. Pesar todos os ingredientes da formulação.
2. Picar o chester, o cheiro verde, a cebola e o alho.
3. Adicionar a escarola picada após a sua fervura.
4. Adicionar o catupiry e o azeite.
5. Misturar tudo e reservar.

Processo de fabricação: Massa
1. Pesar todos os ingredientes da formulação (inclusive 

a água).
2. Colocar os ingredientes na masseira, com exceção da 

água.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Adicionar a água aos poucos.
5. Misturar por 2 minutos na velocidade lenta (1).
6. Misturar por aproximadamente 9 minutos na 

velocidade rápida (2) ou até formar o ponto de véu.

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

informação Nutricional (Porção com 50g)

Quantidade por porção %VD(*)
Valor Calórico 169kcal = 710kJ 8%
Carboidratos 16,7g 6%
Proteínas 9,4g 13%
Gorduras Totais 7g 13%
Gorduras saturadas 3,8g 17%
Gorduras trans 0g VD não estabelecido
Fibra alimentar 1g 4%
Sódio 292mg 12%

reNdiMeNto: 3 UNIDADES DE 1.084G

Pão de escarola 
com chester

Farinha de trigo 100 900
Creme de leite 45 405
Ovos 23 207
Fermento biológico seco 1,7 15
Água 12 108
Sal 1,4 12,6
Açúcar 4 36

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

Massa

Chester 100 700
Azeite 1,5 10,4
Cebola picada 10 70
Alho sem casca 0,7 5
Escarola picada 39 272
Catupiry 73 510
Cheiro verde picado 4,6 32

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

recheio

7. Bolear
8. Descansar por 10 minutos.
9. Abrir a massa com o auxílio de um rolo em superfície 

enfarinhada.
10. Adicionar o recheio sobre a massa.
11. Enrole a massa em formato de rocambole.
12. Fermentação final em câmara de fermentação 

controlada a 34ºC por aproximadamente 60 minutos.
13. Pincelar (Pintar) o pão com ovo.
14. Fornear sem vapor a 160 ºC por aproximadamente 35 

minutos em forno turbo.

Produção das receitas do idPc – equipe técnica da escola idpc: 
fotos: cláudio lira.Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do 

Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.

Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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Escola IDPC celebra a formatura de 
uma turma de seu Curso Técnico de 
Panificação da Escola IDPC.

o dia 7 de março, SAMPAPÃO promo-

veu a cerimônia de formatura de mais 

uma turma do Curso Técnico de Pa-

nificação da Escola IDPC. E mais uma 

vez, também, o evento foi marcado pela emoção 

dos alunos e dos professores, que ressaltaram o 

gosto pela profissão e a importância de cada um 

sempre lutar pela materialização de seus sonhos.

Dando as boas-vindas ao grupo de formandos, 

o presidente do SAMPAPÃO, Antero José Pereira, 

enalteceu o nobre ofício que estes estavam abra-

çando, fazendo questão de destacar que a forma-

ção técnica aperfeiçoa não só o trabalho do profis-

sional, como também valoriza a qualidade e pro-

eScola idpc / FormatUra 

eNfiM, 
      prOfissiOnais 
de pANificAção

N

move a evolução da padaria. E, ainda, ressaltou: 

“Embora com o título de técnicos, vocês têm que 

lembrar que serão sempre padeiros, e têm que ter 

muito orgulho disso. Repito, padeiro é sempre pa-

deiro, e vocês têm que ter isso em mente até mes-

mo quando, eventualmente, decidirem partir para 

o gerenciamento do seu próprio negócio.”

Ponto alto da cerimônia foi, também, a home-

nagem dos alunos aos professores e à diretora da 

Escola IDPC, Sandra Freitas, que, emocionada, en-

fatizou sua alegria pessoal por compartilhar com 

eles aquele momento: “Quando assumi o cargo 

na escola, a turma anterior já estava no meio do 

curso. Esta, então, é a formatura da primeira tur-

ma que ela acompanhou desde o começo, o que 

justifica minha enorme satisfação”, registrou. 

Por sua vez, o Prof. Humberto Marzinotto Fi-

lho, gerente executivo da Escola IDPC, destacou 

que o grau de relacionamento daquela unidade 

de ensino com os alunos, agora técnicos profis-

sionais, permanece para sempre e que todos se-

rão também sempre bem-vindos para voltar aos 

bancos escolares para participar de novos cursos 

e treinamentos de reciclagem: “Eles serão eter-

namente nossos alunos e amigos. Por isso, não 

existe ‘mais’ uma formatura: cada formatura é ‘a’ 

formatura”, disse, finalizando a solenidade.

ALEGRIA. 
Formandos 

comemoram 
seu ingresso 

na nova etapa 
se suas vidas 
profissionais.

DIPLOMA. Embora técnicos, padeiros serão sempre padeiros. E, 
com muito orgulho, é claro.

Fotos marcus frediani
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confira o calendário de cursos da escola idPc Para os meses de maio e Junho/2017

cronoGrama de datas e locais da escola móvel – 2017

Glaçagem (9h) 03/05 a 05/05 Qua. a Sex. 15:30h às 18:30h
Tábua de Frios (3h) 03/05 Qua. 15:30h às 18:30h 
Básico de Salgados (20h) 08/05 a 12/05 Seg. a Sex. 15:30h às 19:30h
Pizza na Prática (15h) 15/05 a 19/05 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h
Higiene e Manipulação de Alimentos (8h) 15/05 e 16/05 Seg. e Ter 15:30h às 19:30h
Responsável Técnico (15h) 15/05 a 19/05 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h
Cardápio de Inverno (15h) 22/05 a 26/05 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h
Técnicas de Acabamentos para Bolos Decorados (20h) 29/05 a 02/06 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h

Atacadista Assaí – Itaquaquecetuba Est. São Paulo/Mogi, 3.810 – Jardim Aracaré De 02/05 a 02/06 Maio
Atacadista Assaí – Mogi das Cruzes R. José Meloni, 998 – Mogilar De 05/06 a 30/06 Junho
Atacadista Roldão – Campo Limpo Av. Carlos Caldeira Filho, 2.457 – Campo Limpo De 31/07 a 01/09 Agosto
Atacadista Assaí – Teotônio Vilela Av. Sen. Teotônio Vilela, 8.765 – Jardim Casa De 04/09 a 29/09 Setembro
Atacadista Roldão – Guarulhos Av. Salgado Filho, 1. 800 – Maia De 02/10 a 03/11 Outubro
Atacadista Assaí – Jacu Pêssego Av. Jacu Pêssego, 750 – Jardim Colônia De 06/11 a 01/12 Novembro

CursO data dias hOráriO

lOCal endereÇOs datas 
prOGramadas mÊs

Pães Rústicos Avançado (15h) 05/06 a 09/06 Seg. a Sex. 8:30h às 12:30h
Higiene e Manipulação de Alimentos (8h) 05/06 e 06/06 Seg. e Ter. 15:30h às 19:30h
Responsável Técnico (15h) 05/06 a 09/06 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h
Doces Finos (15h) 05/06 a 09/06 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h
Massas, Recheios e Coberturas p/ Bolos (9h) 12/06 a 14/06 Seg. a Qua. 15:30h às 18:30h
Pães Congelados ( 12h) 19/06 a 23/06 Seg. a Sex. 15:30h às 18:30h
Massa Folhada (20h) 26/06 a 30/06 Seg. a Sex. 15:30h às 19:30h

“Tenho 63 anos, sou técnico em 
Química e estava há 20 anos sem 

estudar. Descobri o curso, fiz, e 
fiquei fascinado pelo pão.” 

marCO auréliO ferreira de Oliveira

“O curso foi 
simplesmente 
maravilhoso. 
Aprendemos muita, 
muita coisa mesmo. E, 
agora, vamos aplicar 
na profissão.”
elizabete dOs santOs

“Eu já tinha formação em alimentos 
e o curso da Escola IDPC veio 

para refinar meus conhecimentos, 
abrindo novas portas.”
rafael plaza da silva

“Entrei aqui sem saber nada 
de panificação e adquiri 
muito conhecimento. 
Os professores são 
maravilhosos e só tenho que 
agradecer.”
laís de Oliveira COrreia

eScola idpc / FormatUra 

OBS: As regiões de cada atacadista podem ser alteradas conforme a solicitação da Comissão da Escola Móvel do SAMPAPÃO.
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Proposta constante de ampliar 
conceitos e de superar – em muito 
– as expectativas dos clientes.

biG bread:  
uMA rede que só cresce

c
om mais de duas décadas 

de existência, a rede de 

padarias Big Bread ofere-

ce uma enorme gama de 

itens, cuja qualidade e variedade já 

a transformaram numa referência 

do mercado de panificação. Sua pri-

meira loja foi inaugurada no bairro 

do Ipiranga por Lourenço Carvalho, 

já com a proposta de ampliar concei-

tos e de superar – em muito – as ex-

pectativas dos clientes: “Desde aque-

le tempo, queríamos oferecer a eles 

mais do que um lugar para comprar 

pãozinho fresco e tomar um café 

quentinho”, afirma o fundador.

Com essa filosofia, a segunda 

unidade da rede foi instalada em Pi-

rituba, no ano de 2000. E, dois anos 

depois, foi inaugurada a terceira, 

no bairro do Tatuapé. Em 2015, esta 

última casa passou por uma repagi-

nação geral e, hoje, contabiliza 1.500 

m2 em três andares de edificação, 

sendo que 400m2 destinados exclu-

sivamente à área de vendas, igual à 

sua matriz do Ipiranga. E, visando a 

aumentar o número de lojas, existe 

um projeto já em acelerado ritmo 

de andamento, para, até o final de 

2017, inaugurar um novo endereço 

da rede, no bairro da Aclimação.

“Quando falamos de pães, temos 

uma lista com mais de 50 variedades, 

como o espanhol, marroquino, coste-

la de adão, mandi e de cenoura feitos 

com fermentação natural, também, 

uma linha especial e funcional. Su-

cesso de vendas, nossas baguetes, 

meU bairro, miNha padaria / tatUapé 

além da versão tradicional, têm a 

polvilhada com parmesão e gerge-

lim e, ainda, as recheadas”, explica 

Luciano Carvalho, filho de Lourenço, 

que divide com o patriarca o coman-

do da Big Bread do Tatuapé. Some-

-se a isso, uma infinidade de bolos 

caseiros e secos feitos todos os dias. 

Os de milho e cenoura são receitas 

portuguesas familiares, “empresta-

das” da avó de Luciano, cujo método 

de fabricação é um segredo mantido 

Fotos marcus frediani

FACHADA IMPONENTE. 
Reforma na unidade 
Tatuapé aumentou 
espaço para 1.500 m2.
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biG bread:  
uMA rede que só cresce

a sete chaves. Entre os itens de con-

feitaria, outra campeã de vendas é 

a Caçarola Italiana, que leva queijo 

parmesão em sua formulação.

Pizzas e vinhos

De segunda a segunda, a loja ofere-

ce bufê de café da manhã, almoço e 

jantar. A partir das 17h00, também 

ficam disponíveis ilhas de crepe, mas-

sas, omeletes e tapiocas. No inverno, a 

partir das 18h, estão disponíveis cinco 

sabores de sopa. Para as refeições rá-

pidas, a unidade da Zona Leste oferece 

opções de lanches, destacando, entre 

eles, o de filet mignon, os naturais, os 

com hambúrguer artesanal e oito ti-

pos diferentes de beirutes. Diariamen-

te também, um pizzaiolo fica respon-

sável por preparar uma massa fina, 

crocante aberta na hora, com farinha 

especial italiana e molho caseiro com 

tomates em natura. Assadas em forno 

à lenha, as “redondas” são servidas em 

pedaços, no balcão ou inteiras.

Outro diferencial da Big Bread é a 

sua gelateria. “Nosso mestre-gelataio 

Lucivaldo Lima de Arruda produz 

artesanalmente, todos os dias, 14 

variedades de gelatos, vendidos por 

quilo, para quem deseja levar para 

casa, ou por bolas, para quem quer 

consumir na hora”, destaca Luciano. 

“Complementarmente, também re-

servamos um espaço especial para 

venda de uma grande variedade de 

cervejas nacionais e importadas, 

além de vinhos portugueses, chile-

nos, argentinos e brasileiros, integra-

dos a uma adega com mais de 100 

rótulos”, finaliza o jovem panificador. 

o tatuapé é um distrito da subprefeitura da Mooca, na Zona leste do mu-
nicípio de são paulo, no Brasil. seu nome é de origem tupi e significa “caminho 
dos tatus”. foi uma região brasileira pioneira na prática da viticultura, tendo 
sua primeira vinícola instalada por Brás cubas em 1551. tal atividade foi a prin-
cipal fonte de economia do bairro e atingiu seu apogeu em fins do século 19, 
com a instalação das vinícolas de famílias de imigrantes italianos, como as 
famílias Marengo e camardo, cujos membros, hoje, emprestam seus nomes a 
algumas ruas do bairro. Atualmente, o tatuapé é um dos distritos mais valori-
zados da cidade de são paulo. o distrito atualmente encontra-se em proces-
so de verticalização com diversos condomínios de alto padrão concluídos, em 
lançamentos ou em construção.

o Bairro da BiG Bread

COMODIDADE. A 
unidade Tatuapé tem 
400m2 destinados 
exclusivamente à área 
de vendas.
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pAdAriA é Negócio 
de Mulher, sim!

M
uito antes de o concei-

to de “empoderamento 

feminino” virar moda e 

ganhar força na mídia, 

muitas mulheres já encaravam com 

garra e fibra os desafios da panifi-

cação, sem, contudo, precisar fazer 

grande alarde disso. Elisabete da Silva 

Pinho Cassiano, proprietária da pada-

ria Princesa dos Pimentas, localizada 

no conhecido bairro de mesmo nome, 

em Guarulhos, na Grande São Paulo, 

é um exemplo vivo disso. Nascida no 

seio de uma família de panificadores, 

ela e suas quatro irmãs começaram a 

trabalhar desde muito cedo no ramo, 

ajudando o patriarca, Antonio da Sil-

va Pinho, imigrante de uma aldeia 

de Arouca, região Norte de Portugal, 

na condução de seus negócios. “Para 

mim e para minhas irmãs foi algo 

bastante natural, até porque não ha-

via outro jeito: meus pais só tiveram 

filhas, né?”, brinca a panificadora.

E, como era de se esperar, o “gene 

da farinha” prosperou na ala femini-

miNha cidade, miNha padaria / GUarUlhoS

na da família, e logo foi transmitido 

também à filha de Elisabete, Thaís 

Pinho Cassiano, formada em Direito, 

mas atuando em período integral na 

padaria, como sócia e braço direito da 

mãe. “As lições de vida e trabalho dela 

são muito valiosas e não têm preço 

para mim”, elogia com carinho Thaís, 

que cuida da parte administrativa da 

casa, e dá suporte, ainda, a outra das 

quatro padarias atualmente coman-

dadas pelas irmãs Pinho, duas em 

Guarulhos e duas em São Paulo.

Fotos marcus frediani

Mãe e filha formam a dupla perfeita no comando da 
Princesa dos Pimentas, em Guarulhos.

SUPER PODEROSAS. 
Mãe e filha formam 
a dupla perfeita no 
comando da casa.
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ideias que deram certo

Com 18 funcionários e uma am-

pla oferta de produtos e serviços de 

qualidade, a Princesa dos Pimentas 

é uma referência da região. A pada-

ria atende um público misto, tendo 

como pontos fortes os itens de pani-

ficação e confeitaria, além do almo-

ço, servido pelo sistema à la carte. A 

introdução do foodservice, aliás, que 

hoje responde por uma parte expres-

siva do faturamento da casa, foi ideia 

de Elisabete, logo após concluir seu 

curso de Gastronomia na Universi-

dade Anhembi Morumbi, há cerca de 

quatro anos. A formação acadêmica 

impulsionou Elisabete também a fa-

zer um curso de extensão na Kendall 

College, famosíssima escola de Gas-

tronomia e Hospitalidade de Chica-

go, nos Estados Unidos, de onde vol-

tou com a cabeça repleta de ideias 

para colocar em prática na Princesa.

“Além de inovar na oferta do foo-

dservice, minha mãe trouxe na baga-

gem e implementou na padaria di-

versos conceitos e soluções que ela 

viu funcionar eficientemente lá fora, 

tais como o dos restaurantes com 

cozinhas compactas, que valorizam 

cada centímetro quadrado do espa-

ço disponível nas áreas de produção. 

Assim, quando fizemos a reforma da 

padaria, em 2014, foram de minha 

mãe as ideias de instalar as prate-

leiras e as gavetas refrigeradas, por 

exemplo, além de equipamentos de 

cocção menores, mas nem por isso 

menos eficazes. Ou seja, o conheci-

mento dela fez e continua fazendo 

toda a diferença no sucesso da nossa 

padaria”, conta Thaís, com orgulho, 

acrescentando que a mãe também é 

muito exigente e cuida pessoalmen-

te do treinamento de todos os cola-

boradores da Princesa dos Pimentas.

Sensibilizada, Elisabete retribui 

o carinho: “Minha filha é minha me-

lhor amiga e a melhor sócia que eu 

poderia ter na vida. Formamos uma 

dupla perfeita, que se complementa 

em tudo que a gente faz, de manei-

ra harmônica e equilibrada. Mais do 

que mãe e filha, somos muito par-

ceiras, sabendo que uma precisa da 

outra. E somos muito felizes assim”, 

finaliza, com um lindo sorriso.

pimentas é um distrito da região leste da grande são paulo, localizado na 
região leste do município de guarulhos. Muito pouco se sabe sobre a história 
da origem do bairro. A primeira citação sobre o bairro é datada do início do 
século 19, sendo que a região era denominada Aldeamento de são Miguel. A 
origem do nome do bairro também é incerta: a versão mais aceita e de que 
os índios que habitavam a região no período de colonização cultivavam pi-
mentas, o que originou o nome do local. Atualmente, a região tem se tornado 
um grande alvo de interesse de empresas de diversos setores, bem como de 
empreendimentos imobiliários.

o Bairro e a cidade da 
Princesa dos Pimentas

A CHEF. Elisabete faz 
questão de cuidar 
pessoalmente do 
treinamento de sua equipe.
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Com novo visual de 
casa, Padaria Santa 
Efi gênia completa 60 
anos de existência e 
se consolida como um 
ícone do Centro da 
capital paulista.

Existem pessoas que trazem amor até no nome. 

Ou melhor, no sobrenome. Pessoas que, ao redor 

do pão – alimento tão simbólico e essencial – fi -

zeram do trabalho, ou do pão de cada dia, uma 

história real de família e vida. Esse é o caso da Família 

Amorim, proprietária da tradicionalíssima Padaria Santa 

Efi gênia, que, hoje, conta com duas unidades no Centro 

de São Paulo, uma localizada no Edifício Copan e inaugu-

rada em 2008, e a outra, a mais antiga das duas casas, ins-

talada na Rua Santa Efi gênia, que acaba de completar 60 

anos de existência, comemorados com uma grande festa, 

no dia 7 de março.

Na verdade, a história do ponto da Santa Efi gênia na 

rua que lhe dá nome é bem mais antiga. Quando foi inau-

gurada, em 1939, com o nome de Nova Airosa, ela era 

uma fi lial da Padaria Airosa, que existia no Largo do Pai-

çandu, e era uma das poucas padarias do Centro da cida-

de. A padaria foi comprada em 1956 pelos irmãos Mário e 

Antonio Silva Amorim, e por mais dois sócios – os irmãos 

Cabral, também vindos de Portugal –, quando foi rebati-

zada e começou sua icônica trajetória, transformando-se 

em ponto de referência do lugar.

aNiVerSÁrio / SaNta eFiGÊNia 
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uMA liNdA históriA feitA de

e
Como parte das comemorações dos 60 anos da casa, os 

irmãos Sérgio e Marcelo Amorim, fi lhos de Mário e de Dona 

Margarida, e atuais proprietários da Santa Efi gênia, resol-

veram dar um “up” na padaria, promovendo uma grande 

reforma que a deixou ainda mais bonita. “Há muito tempo, 

já vínhamos pensando em fazer isso, mas a gente sempre 

acabava deixando para depois. Mas aí, nos demos conta de 

que se a gente queria acelerar a elevação do nível do Centro 

de São Paulo, tínhamos que fazer a nossa parte e tocar a 

reforma. E foi o que fi zemos no fi nal de 2016”, conta Sérgio.

O resultado foi absolutamente fantástico, e surpre-

endeu as pessoas, que, ainda hoje, ao passar pela frente 

ou entrar na padaria, não conseguem deixar de exclamar 

“Nossa, esse lugar lindo existe mesmo aqui no movimen-

tado Centro de São Paulo!” E, sem dúvida, o novo visual 

da agora sexagenária Santa Efi gênia foi, realmente, um 

presente para os clientes: “Fizemos dela um espaço mais 

refi nado e aconchegante, na qual eles vão poder ter uma 

experiência de consumo diferente, num local gostoso, 

com atendimento impecável e produtos de primeira qua-

lidade. Afi nal, nossos clientes merecem!”, enfatiza Marce-

lo Amorim, com um grande sorriso.

AMor e pão
COMEMORAÇÃO. 
Os irmãos Sérgio 
(esq.) e Marcelo, 
com a mãe, Dona 
Margarida, na 
festa dos 60 anos 
da Santa Efi gênia.
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Data ganha ações super especiais para homenagear as 
clientes em panifi cadoras associadas ao SAMPAPÃO.

ções simples, mas efi cazes, podem fazer toda 

a diferença na imagem das padarias. Para ho-

menagear e demonstrar a atenção que têm por 

suas consumidoras, algumas panifi cadoras as-

sociadas ao SAMPAPÃO promoveram ações especiais para 

comemorar o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março.

A
mando da casa com seu marido, Manuel Amandio Gon-

çalves Baptista, explicando que a prática de presentear 

os consumidores em várias datas especiais – como o Dia 

da Mães, dos Pais e das Crianças – já é uma tradição do 

estabelecimento.

TRADIÇÃO NA PADARIA. Fátima, da Nova 
Viva Noite, fazendo uma das coisas de que 

mais gosta: agradar suas clientes.

COM MUITO CARINHO. Almoço especial 
e entrega de bombons para comemorar o 
Dia das Mulheres na Santa Efi gênia.

dia das mulheres:
uMA dAtA pArA se 

coMeMorAr NA pAdAriA!

dia das mulheres:
uMA dAtA pArA se 

TRADIÇÃO NA PADARIA. Fátima, da Nova 
Viva Noite, fazendo uma das coisas de que 

mais gosta: agradar suas clientes.

padariaS em aÇÃo / homeNaGem 
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Foi o caso da Padaria Nova Viva Noite, do Jardim Colo-

nial, Zona Sul de São Paulo, que presenteou suas clientes 

na data com a entrega de afetuosos mimos. “Todas as mu-

lheres merecem muito carinho. Então, nós fi zemos ques-

tão de, neste Dia das Mulheres, entregar a elas algumas 

pequenas lembranças: um jogo de pincéis de maquia-

gem para elas colocarem na bolsa, para todas as clientes 

que visitaram a padaria na ocasião, além de um cupcake, 

acondicionado numa embalagem super bonitinha, com 

etiqueta comemorativa, para aquelas que almoçaram 

conosco na data”, conta Fátima Baptista, que divide o co-

Outra que fez questão de não deixar a comemoração 

do Dia das Mulheres passar em branco foi a Padaria Santa 

Efi gênia, que promoveu ações especiais em suas duas uni-

dades no Centro de São Paulo, uma localizada na rua que 

lhe dá nome, e outra no seu endereço no Edifício Copan. 

“Para homenagear nossas clientes no dia delas, prepara-

mos um almoço especial e entregamos a todas um bom-

bom Sonho de Valsa na balança”, revela Ronaldo Silva, ge-

rente da casa do Copan. “Esses almoços temáticos fazem 

com que a equipe fi que mais motivada e mais alegre, sem 

contar que é sempre uma satisfação dar um ‘algo a mais’ 

para os nossos clientes”, completa Sérgio Amorim, sócio 

do irmão Marcelo na direção da Santa Efi gênia.
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em mOeda sOnante

Muito já se discutiu no Brasil sobre a possibi-

lidade de beneficiar o consumidor que faz 

seus pagamentos em dinheiro, em vez de utilizar 

para isso cartões de crédito, débito ou cheque. A 

posição do Procon e do Poder Judiciário era firme 

no sentido de impossibilitar a prática de preços 

diferentes em função disso. Ou seja, mesmo em 

casos de promoções, o valor dos produtos ou ser-

viços tinham que ser iguais, independentemente 

do meio de pagamento escolhido pelo cliente. 

Como todo mundo sabe, as taxas cobradas 

pelas administradoras de cartões muitas vezes 

corroem a margem de lucro do empresário, o 

que fazia com que ele preferisse receber em di-

nheiro. No entanto, muitos consumidores, por ra-

zões diversas, ainda preferem pagar com cartões 

de crédito ou débito. E, aparentemente, nada o 

estimulava a efetuar o pagamento em dinheiro.

Contudo, a partir da edição da Medida Provi-

sória nº 764/16, de 26 de dezembro de 2016, tal 

situação pode ser alterada, e os panificadores 

precisam ficar atentos a isso. Por meio dessa de-

cisão da Justiça, ficou autorizada a diferencia-

ção de preços de bens e serviços oferecidos ao 

público, em função do prazo ou do instrumento 

de pagamento utilizado. Em outras palavras, a 

MP 764/16 abriu a possibilidade de as empresas 

praticarem preços diferentes em razão do meio 

de pagamento. Tudo, dentro da lei. Existe uma 

exigência, entretanto, que deve ser observada: 

essa prática deve estar devidamente sinalizada 

dentro do estabelecimento, para cumprir o dever 

de informação imposto pelo Código de Defesa do 

Consumidor.

A nova Medida 
Provisória 764/16 

cria a possibilidade 
de o panificador 
dar desconto ao 
consumidor que 

pagar em dinheiro.

Por Julio Cezar nabas ribeiro
S

tockFree
JUrÍdico cÍVel / leGiSlaÇÃo

DINHEIRO. 
Cabe ao 

panificador 
decidir se dá 
desconto ou 

não ao cliente 
que utilizar 

essa forma de 
pagamento.
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Todavia, o panificador deve tomar cuidado, 

porque essa regra de diferenciação de preço NÃO 

SE APLICA À VENDA DE CIGARROS, que têm seus 

preços controlados pelo Governo Federal (De-

creto 7.212). Entre outras coisas, esse dispositivo 

legal obriga que os varejistas informem o consu-

midor sobre os preços por meio da afixação de 

uma tabela em lugar visível ao público no esta-

belecimento, sob pena de sanções legais contra 

eles, caso eles não cumpram tal exigência.

Portanto, não pode haver diferenciação de 

preços em razão do meio de pagamento para os 

cigarros assim também como não pode haver re-

cusa de venda de tais produtos ou imposição de 

taxa mínima em razão do meio de pagamento.

Vale, ainda, lembrar, que a MP nº 764/16 não é 

obrigatória. Assim, cabe a cada panificador deci-

dir se dá ou não desconto ao seu cliente quando 

receber em dinheiro, menos no caso, repetimos, 

dos cigarros. E é muito importante que ele enten-

da que esse é um benefício que ele pode conceder 

aos clientes que paguem em dinheiro, e não uma 

penalidade para aqueles que pagam com cartão. 

Simplificando, o consumidor não pode ser cobra-

do a mais por pagar em cartão, mas, se efetuar o 

pagamento em dinheiro pode ser beneficiado por 

um desconto no preço final do produto.

Procuramos, aqui, expor brevemente o assun-

to, de forma a explicar ao panificador que a MP 

764/16 veio para estimular o pagamento em di-

nheiro. E, quem sabe, se a prática se consolidar, 

essa pode ser uma forma de convencer as admi-

nistradoras de cartões a diminuírem suas taxas.

JuliO Cezar nabas ribeirO (oAB/sp 258.757) é advogado 
associado da Mesquita pereira, Marcelino, Almeida, esteves Ad-
vogados, escritório responsável pelo departamento jurídico cível, 
criminal, tributário do sAMpApão.
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Medida de cautela é a 
extinção das gorjetas 
espontâneas nas padarias.

GOrJeta: O que muda COm a nOva lei

No dia 13 de março, o presidente Temer san-

cionou a lei que regulamenta a cobrança e 

distribuição de gorjetas em bares, restaurantes e 

estabelecimentos similares. A taxa continua sen-

do facultativa, mas a lei considera gorjeta tanto o 

valor pago espontaneamente pelo cliente ao em-

pregado, quanto o cobrado pela empresa, a qual-

quer título. 

Segundo o texto, a gorjeta não constituirá 

receita própria dos empregadores, destinando-

-se apenas aos trabalhadores. A forma como o 

rateio será feito deverá ser definida por meio de 

convenção ou acordo coletivo de trabalho, bem 

como a determinação do percentual a ser usado 

para custear encargos sociais, previdenciários e 

trabalhistas. No caso de empresas inscritas no 

regime de tributação federal diferenciado, o cha-

mado Simples, é facultada a retenção de até 20% 

da arrecadação. No caso das empresas não inscri-

tas em regime de tributação federal diferenciado, 

o percentual pode chegar a até 33%. Caso haja o 

descumprimento por parte do empregador, a em-

presa pagará ao trabalhador prejudicado, a título 

de multa, o valor correspondente a 1/30 da média 

da gorjeta por dia de atraso, limitada ao piso da 

categoria, assegurados em qualquer hipótese o 

contraditório e a ampla defesa, podendo a limi-

tação ao piso da categoria ser triplicada caso o 

empregador seja reincidente.

reflexos nas Padarias

A nova lei se reflete nas empresas que cobram gor-

jeta/taxa de serviço, ou que tolerem ou incentivem 

o pagamento de gorjeta espontaneamente – a con-

venção coletiva de trabalho do setor de panifica-

ção e confeitaria de São Paulo, não tem previsão 

da forma de arrecadação e pagamento de gorjeta, 

o que, no entanto, não exime as empresas do setor 

que cobram gorjeta do cumprimento da lei. A em-

presa que cobra gorjeta, tem regras claras descri-

tas na lei, notadamente que não é receita própria 

do empregador, e, portanto, tem o empregador a 

responsabilidade de arrecadar corretamente, rate-

ar de forma equivalente entre os empregados e re-

ter a parte para recolhimento tributário, sendo que 

a arrecadação sem o correto repasse caracterizaria 

verdadeira apropriação indébita. 

“Com relação as gorjetas espontâneas, pare-

ce de difícil controle o valor de sua arrecadação, 

para o consequente rateio e retenção tributária, 

sendo medida de cautela a extinção da gorjeta 

espontânea, seja pela eliminação das denomina-

das ‘caixinhas’, ou qualquer outro procedimento 

de incentivo ou tolerância, pois sua manutenção 

terá como consequência a obrigação por parte do 

empregador de arrecadar, ratear e reter para tri-

butação os valores com absoluta correção, o que 

parece de difícil operação”, orienta o Dr. Marcelo 

ramos de Andrade, advogado do Departamento 

Jurídico Trabalhista do SAMPAPÃO.

JUrÍdico trabalhiSta / direito

DIREITO. A gorjeta 
não constituirá 

receita própria do 
empregador e, sim, 
dos trabalhadores.

S
tockFree
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coNexÃo FieSp / ecoNomia

reCuO dO pib mOstra  
CenáriO de urGÊnCias

Os números divulgados pelo IBGE no início 

de março mostram o recuo do PIB brasilei-

ro e confirmam que o País passa pela pior crise 

desde a década de 1930, com um encolhimen-

to acumulado da economia de 7,2% em 2015 e 

2016. Para 2017, a Fiesp projeta crescimento de 

0,8% do PIB, desde que haja condições para uma 

recuperação com força da atividade. Não dá para 

perder o momento, com sinais positivos, como a 

geração de empregos em janeiro, a queda acen-

tuada da inflação e a recuperação da confiança 

pelos empresários. “Para aproveitar esse vento 

favorável, é urgente incentivar o investimento 

na produção, o que só vai acontecer com a re-

dução mais acelerada das taxas de juros e com 

o aumento da oferta de crédito”, afirma Paulo 

Dados do PIB confirmam que 
o Brasil passa pela pior crise 

desde a década de 1930.

An_Papaleguas_curva.indd   1 17/03/17   09:42

Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp.

A diferença entre a taxa básica de juros e a in-

flação está absurdamente alta, e a principal fonte 

de financiamento do investimento produtivo – o 

BNDES – está paralisada, não dando às empresas 

o crédito necessário para a retomada da ativida-

de. Outros bancos também restringem novos em-

préstimos. Sem crédito em condições viáveis, não 

há como investir na produção. “É hora de soltar 

as velas e deixar o barco navegar de novo. Venci-

das as ondas próximas da praia, a viagem deverá 

ser tranquila, graças às reformas estruturais em 

curso, como o limite de crescimento dos gastos 

do Governo, já aprovado, a mudança da lei do pe-

tróleo, a reforma tributária e a modernização da 

legislação trabalhista”, conclui Skaf.

Fr
ee

p
ik
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para frente e para O altO

O projeto Brasil FoodService (BFS), parceria 

entre a Associação Brasileira das Indústrias 

de Equipamentos, Ingredientes e Acessórios para 

Alimentos (ABIEPAN) e a Agência Brasileira de 

Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-

-Brasil) fez um balanço dos números e dados de 

exportações em 2016 das empresas participantes 

do BFS. No ano passado, as empresas exporta-

doras participantes do projeto exportaram para 

mais de 40 países, atingindo todos os continen-

tes. As exportações do setor geraram cerca US$ 46 

milhões registrando um crescimento de 80% em 

relação a 2015.

Para 2017, a expectativa é que o Projeto Brasil 

Foodservice continue crescendo e aumentando o 

número de empresas participantes. Atualmente o 

BFS conta com 80 empresas apoiadoras. No dia 

13 de março, foi realizada uma reunião do Pro-

jeto Brasil FoodService para seleção de mercados 

alvo para o Convênio de 2017-2019. A reunião 

contou com a presença da unidade de inteligên-

cia comercial (I.C.) da Apex-Brasil, que fez uma 

apresentação sobre o ranqueamento de dados do 

setor para seleção de mercados-alvo. 

Após a apresentação e análise dos dados 

quantitativos sobre 40 países, as empresas deram 

notas qualitativas para cruzamento e aplicação 

de uma metodologia estratégica de abordagem, 

por meio da qual foram estabelecidos os países 

que serão alvo das ações no próximo projeto de 

promoção de exportações com a Apex-Brasil para 

o referido período. Assim, foram definidos Esta-

dos Unidos, México, Chile, Colômbia, Argentina, 

como mercados prioritários, e África do Sul e Pa-

namá, como secundários. 

mÁQUiNaS & eQUipameNtoS / creScimeNto

Participação do Projeto 
Brasil Foodservice na 
feira NRA Show 2016, 
em Chicago/EUA.
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Exportações do setor geraram cerca  
US$ 46 milhões registrando um 
crescimento de 80% em relação a 2015.
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ipc iNterNatioNal 

neW ideas to Be set into Practice
In an unprecedented initiative, SAMPAPÃO held three rounds 
of brainstorming meetings on three consecutive Tuesdays - on 
January 17th, 24th and 31st - to discuss new proposals for 
the continuous improvement of entities. At these meetings, 
participants were encouraged to form groups and to define such 
possibilities for improvement in the offer of SAMPAPÃO services 
to its members. And at the end of the three meetings no less 
than 21 new proposals came to light for this purpose. Among 
them, for example, the preparation of a booklet explaining 
the rights and duties of bakers’ employees and a Manual of 
Good Practices; the creation of a program to encourage bakery 
owners to send their employees to participate in the IDPC School 
courses; the introduction of an accounting service to clarify fiscal 
and legal doubts; and the realization of Master Confectioner and 
Master Baker contests for children. All ideas were entrusted to 
the work of developing specific commissions and are now in the 
process of being introduced.

nuevas ideas Para entrar en Práctica
En una iniciativa sin precedentes, SAMPAPÃO realizó tres rondas 
de reuniones de lluvia de ideas en tres martes consecutivos - los 
días 17, 24 y 31 de enero - para discutir nuevas propuestas para 
la mejora continua de las entidades. En estas reuniones se alentó 
a los participantes a formar grupos y definir las posibilidades de 
mejora en la oferta de servicios de SAMPAPÃO a sus miembros. Y 
al final de las tres reuniones no menos de 21 nuevas propuestas 
salieron a la luz para este propósito. Entre ellos, por ejemplo, la 
preparación de un folleto que explique los derechos y deberes de 
los empleados de panadería y un Manual de Buenas Prácticas; 
la creación de un programa para alentar a los propietarios de 
panadería a enviar a sus empleados a participar en los cursos 
de la Escuela IDPC; la introducción de un servicio contable para 
aclarar dudas fiscales y legales; y la realización de los concursos 
Master Pastelero y Master Panadero para los niños. Todas las 
ideas se confiaron a la tarea de desarrollar comisiones específicas 
y ahora están en proceso de ser introducidas.

With manY neW develoPments, here comes fiPan 2017!
With more than 60 thousand visitors in the last edition, FIPAN 
- International Fair of Baking, Confectionery and Independent 
Food Retailing takes place again between 25th and 28 th July, 
at the Expo Center Norte, in São Paulo, with the promise of 
bringing even more news for the bakery, confectionery and 
food independent retail sectors. In addition to the traditional 
courses and demonstrations that take place in various spaces 
of the exhibiting companies and in the stand of the IDPC School 
- technical baking school maintained by SAMPAPÃO, entity that 
promotes the event -, the fair will gain a special space aimed 
at the confectionery sector, the Arena of the Confectioner, with 
lectures and performances for the event visitors, in the same way 
as FIPAN PIZZA Roldão, which, due to last year’s success, also 
returns in this edition of FIPAN 2017.

con muchos nuevos desarrollos, ¡aquí viene fiPan 2017!
Con más de 60 mil visitantes en la última edición, FIPAN 
- Feria Internacional de Panadería, Confitería y Alimentos 
Independientes se reanudará entre el 25 y el 28 de julio en el 
Expo Center Norte, en São Paulo con la promesa de llevar aún 
más novedades para la panadería, la confitería y los sectores 
minoristas de alimentos independientes. Además de los cursos 
y demostraciones tradicionales que se realizan en diversos 
espacios de las empresas expositoras y en el stand de la Escuela 
IDPC - Escuela Técnica de Panadería mantenida por SAMPAPÃO, 
entidad promotora del evento -, la feria ganará un espacio 
especial dirigido a el sector de confitería, la Arena del Confitero, 
con conferencias y actuaciones para los visitantes del evento, al 
igual que FIPAN PIZZA Roldão, que también gracias a el éxito del 
año pasado, retorma en esta edición de FIPAN 2017.

Government of são Paulo discuss Wheat BureaucracY
The Secretary of Agriculture and Supply of the State of São Paulo 
gathered several actors from the wheat production chain at 
the Meeting of the Wheat Sectorial Chamber, on March 8th, in 
Campinas, inner city of the state. About 40 people attended the 
event that had as one of the central points the presentation of 
the Agro Fácil program, with the objective of raising demands to 
reduce bureaucracy in the sector. The event also discussed the 
2016-2017 São Paulo wheat crop, the 2017-2018 crop plantation 
and the national policy for the reduction of agrochemicals, as 
well as the presentation of wheat and foreign exchange data and 
the discussion of government auctions and the development of 
New varieties of wheat. In the last four years, wheat production 
in the State of São Paulo jumped from 70 thousand to 280 
thousand tons. “It is a small production, but we are increasing, 
thanks to the investment in new technologies and varieties”, 
emphasized Maurício Ghiraldelli, president of the Chamber.

GoBierno de são Paulo discute Bureaucracia del triGo
La Secretaría de Agricultura y Abastecimiento del Estado de 
São Paulo reunió a varios actores de la cadena de producción 
de trigo en la Reunión de la Cámara Sectorial de Trigo, el 8 de 
marzo, en Campinas, centro del estado. Alrededor de 40 personas 
asistieron al evento que tuvo como uno de los puntos centrales 
la presentación del programa Agro Fácil, con el objetivo de 
plantear demandas para reducir la burocracia en el sector. El 
evento también trató la cosecha de trigo de São Paulo 2016-
2017, la plantación de 2017-2018 y la política nacional para la 
reducción de agroquímicos, así como la presentación de datos 
sobre trigo y divisas y la discusión de subastas gubernamentales 
y el desarrollo de Nuevas variedades de trigo. En los últimos 
cuatro años, la producción de trigo en el Estado de São Paulo 
saltó de 70 mil a 280 mil toneladas. “Es una producción 
pequeña, pero estamos aumentando, gracias a la inversión en 
nuevas tecnologías y variedades”, subrayó Mauricio Ghiraldelli, 
presidente de la Cámara.

Gluten-free diet maY Be associated With risK of 
diaBetes
Diets richer in gluten have been linked to a lower risk of 
developing type 2 diabetes, according to a recent study by the 
American Heart Association’s Lifestyle Scientific Sessions 2017. 
Study participants who ate less gluten tended to eat less cereal 
fibers, a known protective factor to prevent the development of 
the disease. Gluten is a protein found in wheat, rye and barley. A 
small percentage of the population is intolerant to gluten, due to 
celiac disease or non-celiac gluten sensitivity. Gluten-free diets 
have become popular even for people without these conditions, 
although there is evidence that reducing gluten consumption 
provides long-term health benefits.

dieta liBre de Gluten Puede ser asociada al riesGo de 
diaBetes
Las dietas más ricas en gluten se han relacionado con un menor 
riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, según un estudio reciente de 
la Asociación Americana del Corazón Lifestyle Scientific Sessions 
2017. Los participantes del estudio que comían menos gluten 
tendían a comer menos fibras de cereal, un conocido factor de 
protección para Prevenir el desarrollo de la enfermedad. El gluten 
es una proteína que se encuentra en el trigo, el centeno y la 
cebada. Un pequeño porcentaje de la población es intolerante al 
gluten, debido a la enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten 
no celíaca. Las dietas sin gluten se han vuelto populares incluso 
para las personas sin estas condiciones, aunque hay pruebas de 
que la reducción del consumo de gluten proporciona beneficios a 
largo plazo para la salud.
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um universO de 
pOssibilidades
Com a missão prioritária de formar, capacitar e requalificar 

profissionais para o segmento de panificação e confeitaria 

brasileiro, tanto na área técnica como administrativa, a Escola 

IDPC, do SAMPAPÃO, oferece o Curso Técnico de Alimentos em 

Panificação e Confeitaria e o Curso Técnico de Gestão de Ne-

gócios em Panificação e afins, com duração de um ano e meio, 

além de uma enorme quantidade de cursos básicos.

“Cada curso possui uma carga horária diferenciada e são mi-

nistrados em parte teórica e prática, realizados nas instalações 

da escola, com equipamentos dentro das normas regulamen-

tares de segurança”, explica Sandra Freitas, diretora da Esco-

la IDPC. “Há cursos para todas as necessidades, inclusive o de 

Gerenciamento de Padarias – o GEPAD –, que qualifica gerentes 

para um comprometimento maior com o trabalho”, acrescenta 

ela. A escola é certificada pelo Ministério da Educação e, anual-

mente, o treina cerca de mil pessoas em cursos básicos ou es-

pecializações mais longas – todos com 50% de vagas gratuitas, 

número estipulado pelo governo.

Dotada com estrutura moderna, com laboratórios técni-

cos e didáticos de última geração, a Escola IDPC atua na área 

didática e, também, na pesquisa e desenvolvimento de novos 

produtos e processos de produção, por meio de importantes 

convênios educacionais. O trabalho da escola foi reconhecido 

internacionalmente pela União Internacional de Panificação e 

Confeitaria (UIBC), que a classificou como relevante centro for-

necedor de mão de obra para as Américas. 

Por tudo isso, é muito importante que você, panificador, in-

centive seus colaboradores a participarem dos cursos e ativi-

dades da Escola IDPC. É garantia certa de retorno não só em 

termos de produtividade, como também de motivação dos fun-

cionários e, é claro, de melhoria no atendimento dos clientes 

de sua padaria!

pAdAriA ArtesANAl orgÂNicA ltdA. - epp 
Av. Brig. faria lima, 2.232 - loja 68B-p3 - jd. paulistano

pArAdA dos pães coNfeitAriA e coNVeNiÊNciA ltdA. - Me 
r. Abílio pedro ramos, 300/312 - Vila carolina

grANo MoocA pães e doces ltdA. - epp 
r. juventus, 200 - parque da Mooca

MiNi pAdAriA cristAl de VilA prudeNte - Me 
r. Américo Vespúcio, 246 - Vila prudente

pAdAriA e coNfeitAriA roMAriA ltdA. - epp 
r. tobias Barreto, 760 - Mooca

pANificAdorA ideAl ltdA. 
r. Arapoca, 18 - Vila formosa

ruBi pães e doces ltdA. - epp 
r. pedrália, 345 - Vila gumercindo

KelMe’s produtos AliMeNtÍcios ltdA. 
r. Vemag, 290 - ipiranga

pANificAdorA sANtA MAriNA ltdA. - epp 
Av. diederichsen, 1.203 - jabaquara

NoVA espANhA pANificAção e coM. ltdA. - Me 
r. Bento Barroso pereira, 320 - jardim s. francisco de Assis

Murilo & BeAtriZ pães e doces ltdA. - Me 
r. Aribugu, 04-B - lote 04B / qdA - parque said Murad

pANificAdor oito de deZeMBro ltdA. - Me 
pça. oito de dezembro, 11 - taboão

pAdAriA e pANificAdorA sheKiNAh - ltdA. - Me 
r. Amanari, 104 - Vila santa teresinha

pANificAdorA pArque sAVoY ltdA. - Me  
r. Xavier palmerim, 3 - itaquera

pães e doces lÍder do jArdiM soAres ltdA. 
est. de poá, 1.948 - guaianases

Bem-vindos novos associados  
do samPaPão! 
conheça, agora, as novas padarias e 
estabelecimentos que passaram a fazer parte do 
time de sucesso do sAMpApão! 

Atendimento ao cliente (15h)
Básico de confeitaria (112h)
Básico de panificação (112h)

Básico de pizza (15h)
Brigadeiro gourmet (9h)

cardápio de inverno (sopas, cremes e tortas) (15)
chocolate empastado (6h)

cipa (20h)
confeitaria fitness (15h)

congelamento de pães (pães congelados) (12h)
cup cake de páscoa (8h)
cup cake Natalino (8h)

doces finos (15h)
especial de Natal (15h)

especial de panetones (12h)
especial de páscoa (9h)

festa junina (9h)
glaçagem (9h)

higiene e Manipulação dos Alimentos (6h)
laudos de farinha (16h)

Massa folhada (20h)
Massas, recheios e coberturas para Bolos (9h)

Naked cake (7h)
pães de fibras (15)

pães orgânicos (17h)
pães rústicos (15h)

pães rústicos Avançado (15h)
pasta Americana (12h)

responsável técnico (15h)
rotulagem Nutricional (3h)

salgados (20h)
sopas (15h)

tábuas de frios (3h)
técnicas com Bicos de confeitar (09h)

técnicas de Acabamentos para Bolos decorados (20h)
tortas geladas (15h)

trabalho em equipe (15h)

iMportANte: para mais informações sobre datas, horários e 
investimentos para participação nos cursos, ligue para 

(11) 3113-0166 ou clique no link “escolA idpc”, no site do 
sAMpApão – www.sindipan.org.br

taBela de cursos Básicos da 
escola idPc 2017 

SerViÇoS








