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EDITORIAL

É PRECISO PENSAR NO BRASIL
Chegou a hora de fazermos, juntos, o que é justo, preciso e
necessário para mudar a nossa história.

O

Brasil vive hoje um dos momentos mais
complicados e delicados de sua história política recente. E a maciça totalidade da responsabilidade dos problemas que o País atravessa
atualmente, sem meias palavras, advém da atitude canhestra de pessoas, que mesmo antes de
agir concretamente de maneira vil, maquinaram em suas mentes planos de enriquecimento
pessoal, sem levar em conta as nocivas consequências que seus atos trariam para a Nação.
Mas o grande problema é que boa parte da
mecânica do desenvolvimento econômico do
Brasil nos últimos tempos teve que se amoldar,
de maneira resiliente, às curvas dessa estrada sinuosa, a fim de sobreviver. Dessa forma, a famosa e malfadada “Lei de Gerson” – aquela que diz
que “é preciso levar vantagem em tudo” – criou
entre os brasileiros um elevado grau de tolerância, ou mesmo de perversa leniência com as coisas erradas. Tudo isso, por um longo tempo, nos
fez ter a crença obtusa de que, por exemplo, a
“propina é uma coisa normal” e que no Brasil,
como em qualquer outra parte do mundo “as
coisas são assim mesmo” e “faz parte”.
Só que a má notícia é que a atual caça às bruxas, que se estabeleceu a partir dos primórdios
da operação Lava Jato, não vai conseguir sozinha
purgar todos os pecados que nos conduziram a
esse estado lastimável de coisas. Claro, a punição
exemplar das corruptas raposas da política, velhas e novas, bem como dos corruptores de colarinho branco, que agiram de trás de suas mesas
de maneira egoísta e mesquinha, é fundamental
para passar nosso País a limpo. Porém, mais do
que isso, todos nós temos que nos purificar por
meio do exercício da autoanálise para virar de
vez essa página putrefata da nossa história.

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO
E a melhor forma de fazer isso é, sobretudo,

pensando no Brasil e, a partir daí, agindo de forma patriótica para honrar os princípios máximos de nossa Nação, que advém da dignidade,
da honestidade e da transparência de nossos
atos. Se tivermos que tirar pessoas-chave de
seus postos no governo para que isso aconteça,
devemos fazer isso sem pestanejar. Sem tolerância, sem leniência, mas fazendo isso dentro dos
rígidos trâmites da Justiça e dos estreitos ritos
da Constituição, sem dar ouvidos aos alardes do
populismo insensato. Afinal, o que está em jogo
não poderia ser mais importante: o futuro de
nossa Pátria.
Para finalizar, gostaria de deixar uma reflexão
baseada na História, que meus conterrâneos portugueses conhecem muito bem. Dizem que em
1775, passado o terremoto de Lisboa, o rei Dom
José perguntou ao general Pedro D’Almeida, Marquês de Alorna, o que se havia de fazer. E ele respondeu: “Sepultar os mortos, cuidar dos vivos e
fechar os portos”. Essa resposta simples, franca e
direta tem muito a nos ensinar. “Sepultar os mortos” significa que não adianta ficar reclamando e
chorando o passado. Por sua vez, “cuidar dos vivos” significa que, depois de enterrar o passado,
temos que cuidar do presente. E “fechar os portos”
significa não deixar as portas abertas para que
novos problemas possam surgir e os inimigos, sejam eles quem for, se aproveitem da nossa fragilidade temporária, a fim de locupletar-se dela.
Então, a mensagem que deixo para vocês é
essa: vamos fazer o que é justo, preciso e necessário, sem, contudo, nos esquecermos de pensar
no Brasil e no que é melhor para o nosso País.
Um forte abraço e que Deus nos guie para que,
juntos, tenhamos somente bons pensamentos!
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CIPAN PROMOVE REUNIÃO ALTERNA NA ARGENTINA
Sob o comando de seu presidente, Antero José Pereira –

ram acordadas as realizações dos próximos congressos da

também presidente do SAMPAPÃO –, a Confederação In-

União Internacional de Panificação e Confeitaria (UIBC) e

teramericana da Indústria do Pão (CIPAN) promoveu no

da CIPAN em outubro próximo, no México, bem como a par-

último dia 28 de abril, em Rosário, na Argentina, mais uma

ticipação da entidade no Congresso Mundial de Nutrição,

Reunião Alterna da entidade. O encontro, que contou com

que será realizado entre os dias 15 e 20 do mesmo mês, na

a participação da quase totalidade dos representantes das

Argentina, com foco na questão técnica e científica do con-

entidades de panificação e confeitaria do continente ame-

sumo do pão. O encontro também contou com a presença

ricano, teve como objetivo a atualização das informações

de Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, diretor de Relações In-

de seus respectivos mercados, bem como o alinhamento

ternacionais da CIPAN e vice-presidente do Sindipan-SP, de

de estratégias comuns para o encaminhamento de propos-

Giovani Assis Mendonça, diretor executivo da Abip, e de An-

tas de desenvolvimento unívoco da região. Entre elas, fica-

tonio Saú Rodriguez, assessor de Diretoria do SAMPAPÃO.
Sampapão

SAMPAPÃO PRESTIGIA CONGRESSO DA MPI DA FIESP
sance, na capital paulista, o presidente do SAMPAPÃO Antero José

ção de estratégias para agregar valor ao cliente”, destaca o presidente
Antero. O encontro contou com a

Pereira, e o vice-presidente do Sindi-

participação do diretor titular do

pan-SP Rui Manuel Rodrigues Gon-

Dempi Milton Bogus, do deputado

çalves, bem como vários diretores

estadual e presidente da Frente

e representantes das entidades de

Parlamentar do Empreendedoris-

panificação de São Paulo participa-

mo da Assembleia Legislativa do

ram da realização do 12º Congresso

Estado de São Paulo Itamar Borges,

da Micro e Pequena Indústria (MPI).

do presidente do Sebrae Nacional,

O evento foi organizado pelo Depar-

Guilherme Afif Domingos e, tam-

tamento da Micro, Pequena e Média

bém, do presidente da Fiesp e do

Indústria (Dempi) da Fiesp. “Esse é

Ciesp Paulo Skaf, que deixou uma

um dos eventos mais importantes

mensagem de positivismo: “Em

realizados em São Paulo, por promo-

paralelo a qualquer crise, não po-

ver a discussão de temas de grande

demos parar. Não se pode brincar

relevância na busca de novas opor-

com 14 milhões de desempregados

tunidades para as MPIs, entre os

6

Sampapão

No dia 22 de maio, no Hotel Renais-

do Brasil. Vamos nos dedicar ao má-

quais o crédito e a desburocratização do acesso para

ximo para que essa roda não pare, para que as coisas

alavancagem de negócios, a transformação da compe-

não parem de caminhar. A necessidade é a mãe das in-

titividade em inovação de valor e, ainda, a potencializa-

venções”, finalizou sob efusivos aplausos da plateia.
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SEMINÁRIO DO RIO+PÃO DISCUTE CAMINHOS PARA O SETOR
tiveram questões atualíssimas como “A Importância da

ativas para o setor, o Sindicato das Indústrias de Pa-

União dos Panificadores”, “Os Impactos da Reforma Tra-

nificação e Confeitaria do Município do Rio de Janeiro

balhista e da Terceirização no Setor de Panificação” e

(RIO+PÃO – S.I.P.C.) promoveu em sua sede na capital

“Reconhecimento da Panificação como Indústria”, bem

fluminense, dia 23 de maio, o seminário intitulado “Fer-

como assuntos de natureza mais técnica, relaciona-

mentAção – Crescendo com Atitude”, contando com

dos à produtividade, tais como “Oportunidades de Ne-

a participação de um grande número de associados e

gócios Através do Congelamento”, “Qualidade do Pão

panificadores. A convite de Fernanda Hipólito, o pre-

Francês” e “Distribuição de Pães Assados na Hora”. “Foi

sidente das entidades paulistas e vice-presidente da

uma satisfação muito grande participar de um evento

Abip Antero José Pereira marcou presença ao encontro,

tão repleto de conteúdo, e estar ao lado de nossa ami-

que contou com uma extensa programação. O encontro

ga Fernanda, que vem se revelando uma grata surpresa

também contou com a presença do presidente da Abip

como líder destacada da panificação, em nível nacio-

José Batista de Oliveira. Entre os temas dos painéis es-

nal”, enfatiza o presidente Antero.

RIO+PÃO

Com o objetivo de discutir caminhos e propostas pro-

PALESTRA NO SAMPAPÃO ENSINA A MOTIVAR EQUIPES
Dando continuidade à programação do Ciclo de Palestras do

modo a estimular a sua equipe por uma orientação de desejo

SAMPAPÃO/Fiesp de 2017, foi realizada, no dia 25 de abril,

e guiá-los para o enfrentamento dos desafios da atualidade.

no auditório do prédio-sede das entidades, a apresentação

Para tanto, Rodrigo – que é também CEO da J. Demito, em-

do administrador e professor da UNISA, FATEC e Sebrae Ro-

presa do ramo elétrico, e, ainda, triatleta – abordou aspectos

drigo Médici Cândido, com o tema “Maneiras de Motivar sua

de liderança servidora, situacional e inovadora para a gera-

Equipe”. O objetivo foi proporcionar aos panificadores ferra-

ção de resultados, bem como de gestão de equipes, cultura

mentas para o despertar da força interior de cada líder, de

organizacional e aspectos comuns entre equipes de sucesso.
Marcus Frediani
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AIPESP

ENCONTROS MOVIMENTAM O INTERIOR DE SÃO PAULO
Os panificadores das cidades de Campinas,
Santos e Araraquara, em São Paulo, tiveram a
oportunidade de participar de três edições do
“Encontro de Negócios e Tendências na Panificação e Food Service”, realizadas, respectivamente, nos dias 16 de março, 27 de abril e 24 de
maio, pelas entidades de classe locais, SIPAC
AIPESP

Campinas e SINASPAN Santos, em conjunto
com a Associação da Indústria de Panificação
e Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP).
Cada um desses eventos estaduais - que têm
por objetivo estimular a troca de experiências
entre profissionais do setor - reuniram, em média, 100 empresários de panificação, com grade
de programação contando com três palestras,
sendo uma delas motivacional, área de exposição para os patrocinadores e sorteio de brindes. As próximas cidades a sediarem o Encontro da AIPESP serão São José dos Campos (22
de junho), Franca (16 de agosto), São José do
Rio Preto (14 de setembro), Piracicaba (19 de
outubro) e Bauru (23 de novembro).

EMULZINT COMEMORA 40 ANOS NO BRASIL
A Emulzint - parceira do SAMPAPÃO e mantenedora da Es-

se estabelecido logo após na cidade de Santo André/SP, em

cola IDPC - comemora seu 40º aniversário de fundação no

1978. Atualmente, ela mantém sua sede no Brasil na cidade

Brasil com um forte histórico de inovações e conquistas. A

de Jundiaí/SP e fornece mais de 100 produtos para padarias

empresa, do centenário grupo holandês Zeelandia e que

e confeitarias de todo o Brasil. “Nestes 40 anos da Emulzint

está presente em mais de 60 países, foi fundada no Brasil

a indústria da panificação e confeitaria brasileira foi enrique-

em 9 de março de 1977 na cidade do Rio de Janeiro/RJ, tendo

cida com muitos produtos inovadores e que impulsionaram

Emulzint

o direcionamento deste mercado. É um orgulho para nós termos chegado até aqui com uma empresa sólida e sempre
atenta ao compromisso de oferecer produtos de qualidade,
que fazem a diferença para os negócios dos nossos clientes
e que aumentam sua rentabilidade. Inserimos diversos conceitos no mercado nacional e seguimos contribuindo para o
desenvolvimento do segmento de panificação e confeitaria
com produtos de alto nível”, afirma Frans Van Luijk, presidente da companhia.
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NOVIDADES

RECHEADO COM FRUTAS E CEREAL

o

3

DURA E RECHEADA
A bala mais icônica do portfólio da Arcor
do Brasil inova e apresenta 7 BELO DURA
RECHEADA, com recheio mastigável e o
inconfundível sabor framboesa O lançamento
marca a estreia de 7 Belo no segmento, um dos
que mais cresceu em 2016, segundo a ABICAB.
Site: www.arcor.com.br

3

ar
ot

2
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Vigor

A marca Baton, da Garoto, inova mais uma vez
e lança BATON SHAKE. O novo produto da
linha de recheados traz um mix já reconhecido
por mães e crianças: Mamão, Banana e Maçã +
cereal, aliado ao sabor inconfundível de Baton,
com mais leite em sua formulação.
Site: www.garoto.com.br

G

1

or

Arc

2

GREGOS DE BANDEJA

4

Jundiá

Após anos como líder de mercado na
categoria “Grego” com embalagens unitárias,
a família Vigor cresce e oferece mais uma
opção em seu vasto portfólio: o novo VIGOR
ULTRACREMOSO, que chega para revolucionar
o mercado de iogurtes de bandeja.
Site: www.vigor.com.br

PETIT GATEAU POUR JUNDIÁ
Mostrando mais uma vez sua capacidade de
inovação no mercado, a Sorvetes Jundiá lança
o PETIT GATEAU, que chega para tornar o
portfólio de sobremesas da empresa ainda mais
completo. A novidade vem no sabor chocolate
com recheio cremoso. Site: www.jundia.com.br

5

4

VIDA SAUDÁVEL E NATURAL

5
Obrigado

A marca baiana Obrigado licenciou o personagem
Moana, da Disney, e apresenta ao mercado
brasileiro a ÁGUA DE COCO MOANA. O produto é
100% puro e integral, sem adição de açúcar e com
o teor de sódio igual da fruta.
Site: www.obrigadonatural.com
6
6

CASTELO DE SABORES

10
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Castelo

Apostando em produtos naturais e gourmet,
a Castelo Alimentos brinda o mercado com
diversos lançamentos. As novidades incluem
o VINAGRE DE FRUTA DE MAÇÃ SEM
CONSERVANTES, TEMPEROS DE VINAGRE e
PATÊS DE PIMENTA BIQUINHO.
Site: www.casteloalimentos.com.br
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NOVIDADES

8
7

LEVE E NUTRITIVO
A Pif Paf Alimentos apresenta o PEITO DE
FRANGO DEFUMADO. Além de ser um alimento
leve e nutritivo, é uma excelente opção para
aqueles consumidores que procuram produtos
com pouco teor de gordura e ricos em proteínas.
Site: www.comprepifpaf.com.br

af
Mitsui

CAFÉ ENCORPARDO
Após lançar sua marca .br no final de 2016, a
Mitsui Alimentos expande sua linha de café
gourmet em cápsula, com lançamento de
.BR INTENSO, um café de torra escura, que
oferece maior intensidade no aroma e notas de
especiarias com sabor prolongado.
Site: www.mitsuialimentos.com.br

9

Pif P

8

7

9

COM SABOR DA FRUTA FRESQUINHA

10

PRAZER SEM CULPA
Para atender à crescente demanda por produtos
orgânicos, a Wewish, marca da Wewi, apresenta
sua linha ALL NATURAL SUPER ZERO, as
versões em garrafa PET, 1,5L e 330ml, e a primeira
Tônica Orgânica do Brasil que chega nas versões
regular e rosé. Site: www.wewi.com.br

Dal Pizzol

11

EDIÇÃO LIMITADA
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Melicana

O fantástico vinho da Serra Gaúcha DAL
PIZZOL PINOT NOIR SAFRA 2016 começa
a chegar na taça de apreciadores de todo o
Brasil. São apenas 13.300 garrafas, uma partilha
cuidadosamente elaborada compartilhada,
agora, em cada gole. Site: www.dalpizzol.com.br

12

10

PEDACINHOS DE MINAS
A Cachaçaria Melicana, da simpática cidade
centro-oeste mineiro de Bom Despacho alça
novos voos e apresenta ao mercado suas novas
CACHAÇAS com qualidade e sabor únicos,
perfeitas para acompanhar uma boa prosa
em rodas de amigos.
Site: www.cachacariamelicana.com.br

12

12

Wewi

11

CRS Brands

A CRS Brands traz uma novidade refrescante e
saudável para garotada: o SUCO DE UVA TINTA
INTEGRAL SPUNCH, feito com 100% de fruta,
sem adição de açúcar e nem conservantes. O
produto estreia no mercado com os heróis da
Liga da Justiça no rótulo.
Site: www.crsbrands.com.br

Jun/Jul 2017 IPC 812
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Face à nova
realidade que
se desenha,
os sindicatos
precisarão se
transformar,
genuinamente,
em entidades
prestadoras
de serviços ao
trabalhador.

QUESTÃO DE

SOBREVIVÊNCIA

N

o dia 4 de abril, o SAMPAPÃO promoveu um

ver o melhor entendimento entre as entidades patronais

painel de debates sobre as reformas trabalhis-

e aquelas de defesa dos direitos dos trabalhadores. (NE:

ta e sindical no auditório de seu prédio-sede,

Assista a íntegra do painel em vídeo no site do SAMPAPÃO/TV

em São Paulo. O encontro contou com a parti-

SAMPAPÃO)

cipação de representantes da indústria e dos trabalhado-

Dada à importância dos temas tratados, o Dr. Almir

res – entre eles, o presidente do Sindicato dos Padeiros de

gentilmente concordou em conceder esta entrevista ex-

São Paulo –, bem como do ilustre jurista, ex-ministro do

clusiva à Revista IP&C, a fim de reforçar posições e es-

Trabalho do governo José Sarney e ex-presidente do Tri-

clarecer ainda mais alguns pontos relacionados à neces-

bunal Superior do Trabalho (TST) Dr. Almir Pazzianotto.

sidade de uma reforma trabalhista, a alternativas para

O evento, considerado por todos extremamente es-

diminuir o desemprego que assola o País, bem como ao

clarecedor, jogou luz sobre temas bastante atuais rela-

novo papel que as entidades sindicais precisarão assumir

cionados à realidade das reformas e, por isso mesmo, se

e reforçar a partir de agora, no âmbito da reforma sindi-

traduziu como iniciativa bastante oportuna para promo-

cal. Confira!

14

IPC 812 Jun/Jul 2017

Jun/Jul 2017 IPC 812

15

ENTREVISTA / ALMIR PAZZIANOTTO

REVISTA IPC: COMO O SENHOR AVALIA
O QUADRO ATUAL DAS PROPOSTAS DAS
REFORMAS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA QUE TRAMITAM EM BRASÍLIA?

Almir Pazzianotto: Sem dúvida, as reformas são necessárias. Porém, outra coisa
é saber se elas são corretas. Sim, elas são
indispensáveis, mas o que está ainda para
ser verificado é se elas foram corretamente encaminhadas, quanto ao tempo e ao
conteúdo. Parece-me que a reforma previdenciária foi apresentada prematuramente. Quanto à reforma trabalhista, o
governo havia anunciado uma pequena
reforma. Porém, o relator a transformou

Então, o
Imposto
Sindical se
transformou
num elemento
negativo para
a legitimidade
da atuação
sindical.
Por isso, tem
que acabar.

deveria dizer o que é objeto de negociação
coletiva: deveria, apenas, dar ênfase à validade da negociação, reforçando o que está
na Constituição, ou seja, que o acordo e as
convenções coletivas são válidos.
EM OUTRAS PALAVRAS, A LEI NÃO DEVERIA DELIMITAR O ÂMBITO DA NEGOCIAÇÃO.

Correto. Eu entendo que quem deve delimitar o âmbito da negociação não é a lei,
mas os sindicatos. A matéria e o âmbito
dela devem ser assuntos da negociação e
não da lei, porque a lei pode não satisfazer à necessidade de uma determinada si-

em uma reforma numerosa, abrangendo

tuação. Estabelecer uma receita para isso

questões de Direito Material do Trabalho,

é que, a meu ver, foi errado.

de Direito Coletivo do Trabalho e de Direito Sindical e de Direito Processual. Nós

TEMOS VISTO ALGUNS COMENTÁRIOS

não sabemos como o projeto vai terminar,

NA IMPRENSA E NA INTERNET DE QUE

porque ele ainda passa pelo Senado. De

OS TERMOS DESSA REFORMA NÃO VÃO

forma que dizer se ele é bom ou se ele é

GERAR CORTES SIGNIFICATIVOS NOS DI-

mau, parece um pouco prematuro. Uma

REITOS DOS TRABALHADORES, E QUE A

lei leva anos para ser analisada e para se

RESISTÊNCIA ÀS MUDANÇAS TEM A VER

perceber quais são os seus resultados prá-

COM UMA QUESTÃO DE PODER (OU DA

ticos. E essa reforma atinge direitos tão
fundamentais, que ela precisaria ser coordenada por um

PERDA DELE) PELOS SINDICATOS DITOS
“PELEGOS”, BEM COMO DE UMA PARTE IMPORTANTE DA

governo de grande legitimidade. Mas o jogo já foi começa-

RECEITA DESTES, EM FUNÇÃO DO FIM DA CONTRIBUI-

do, não dá para retroceder.

ÇÃO SINDICAL. O QUE O SENHOR ACHA DISSO?

Bem, vamos esclarecer bem as coisas: quem cortou direiO QUE ESTÁ FALTANDO E O QUE ESTÁ SOBRANDO NESSE

tos dos trabalhadores foi o desemprego. O que “precari-

PROJETO?

za” – para usar uma palavra muito em voga no momento

Não quero, no momento, avançar muito as ideias. Julgo,

– o direito do trabalhador é o estreitamento do mercado

entretanto, que o que faltou no projeto da reforma tra-

de trabalho. Como houve uma redução nele no mundo

balhista um dispositivo que reforçasse a validade do re-

todo, houve, consequentemente, uma redução das pos-

cibo final de quitação, que é a grande fonte da indústria

sibilidades de o trabalhador negociar suas condições de

da reclamação trabalhista. Já o que sobrou no projeto foi

emprego. Reforçando, esse não é um fenômeno brasileiro:

a regularização da representação do trabalhador dentro

ele começou na Europa por volta de 1975, quando os ana-

da fábrica, em matéria de negociação. Nas empresas com

listas começaram a falar sobre ele e começou a aumentar

mais de 200 empregados, haverá um representante, mas

o desemprego. E isso, por duas razões. Primeiro, o cresci-

não determina o número de representantes nas empresas

mento muito rápido da população, jogando muita gente,

com menor ou maior número de colaboradores. Esse con-

muitos jovens a cada ano na disputa de um lugar no mer-

teúdo deveria ser objeto de negociação, a lei não deveria

cado de trabalho. A segunda coisa que começou a afetar

dizer, compreende? Da mesma maneira que o projeto não

muito a empregabilidade foi a evolução da engenharia da
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informatização. Antes, por exemplo, para um cidadão ser
um fotógrafo, ele levava dez anos para aprender o ofício.
Hoje, ele entra numa loja, compra uma câmera moderna
e sai de lá fotógrafo. Não precisa aprender nada, porque a
câmera faz tudo por ele. Então, você tem um enorme excesso de gente no mercado que não sabe o que fazer que
vai ser fotógrafo. De casamento, de festa, de tudo. O mesmo aconteceu nos jornais: qual é o veículo que tem aquela equipe de fotógrafos que havia antigamente na Folha
de S. Paulo o Estadão? Nem os grandes jornais têm mais,
é tudo freelancer. Grandes fotógrafos estão desemprega-

diante. Agora, a pergunta: elas estão atrás do trabalhador

dos, viraram freelancers, montaram sua própria agên-

ou do Imposto Sindical? Estão atrás do imposto. Vão até

cia... Indo além, um automóvel, hoje, é fabricado por um

Andradina pegar um sindicato, mas nem conhecem An-

robô – a empresa se chama “montadora”. Agora, no Brasil,

dradina. Então, o Imposto Sindical se transformou num

existe um terceiro fator, que é legislação muito onerosa,

elemento negativo para a legitimidade da atuação sindi-

que impõe custos muito elevados.

cal. Por isso, tem que acabar.

ENTÃO, COMO ESSES PROCESSOS JÁ ESTÃO ESTABELE-

COM TUDO ISSO, QUAL O FUTURO DO SINDICALISMO NO

CIDOS, A CONSTATAÇÃO É NÃO DÁ PARA FAZER MUITA

BRASIL? PARECE QUE NÃO HOUVE UMA ATUALIZAÇÃO

COISA – OU NADA – PARA RETROAGI-LOS. É ISSO?

ÀS MUDANÇAS QUE O SENHOR MENCIONOU HÁ POUCO?

Na legislação, nós até temos a possibilidade de fazer al-

Ora, por que eles iam se atualizar se estavam recebendo

guns ajustes. Contudo, sobre a globalização, a informati-

Imposto Sindical? Era uma situação muito confortável.

zação e o crescimento da população nós não temos. En-

Os sindicatos, para sobreviver, precisarão se transformar

tão, não é a legislação que precariza o mercado de traba-

em entidades prestadoras de serviços ao trabalhador. Por-

lho. Ela entra nisso tudo como uma consequência. Agora,

que, hoje, a carreira profissional do trabalhador, a con-

quanto à questão do peleguismo, pelego é igual saúva,

quista do seu salário, depende dele, não depende mais do

não vai desaparecer. Você pode reduzir, combater... Não é

sindicato. O sindicato era importante para o trabalhador

bom para o sindicalismo ser visto como um reduto de pe-

quando havia o proletariado. Hoje, não há mais. O traba-

legos – sindicato é uma coisa séria. Agora, quando a Fiesp

lhador está fortemente politizado, e ele tem que entender

toma uma posição, pela unanimidade de seus sindicatos,

qual escolha ele vai fazer.

no sentido de se tem que acabar com a Contribuição Sindical, o que que a gente vai discutir? Nada, não é isso?

O SENHOR ACREDITA QUE, EM FUNÇÃO DOS TERMOS DA
REFORMA TRABALHISTA, VAI HAVER MESMO UMA EVA-

MAS ISSO NÃO SERÁ UM DURO GOLPE PARA A ARRECA-

SÃO DE FILIADOS AOS SINDICATOS, COMO ALGUMAS

DAÇÃO DOS SINDICATOS?

ENTIDADES VÊM DIZENDO?

Na verdade, quem vai se ressentir muito vão ser as cen-

Olha, sindicato é igual padaria. A padaria é procurada de

trais sindicais, porque elas não têm associados. Os sindi-

acordo com a qualidade do pão que ela vende. E o sindica-

catos, por menores que sejam, ainda têm uma pequena

to é procurado de acordo com a qualidade do serviço que

quantidade de associados. As centrais não têm nenhum.

ele presta. Então, a evasão vai haver se ele não prestar

A partir da criação das centrais, elas se transformaram

serviço. Ora, por que você vai comprar pão numa padaria

num fenômeno perturbador da vida sindical, porque uma

se você não está precisando de pão ou se não gosta do

começou a roubar sindicato da outra. A CGT foi lá bus-

pão que eles fabricam lá? Até o Corinthians tem que fazer

car sindicato que estava filiado à CUT, a Força Sindical foi

isso: se ele não se esforçar para ser campeão, o pessoal

buscar o Ricardo Patah, presidente da UGT, e assim por

não vai assistir jogo, não é mesmo?! (Risos)
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Participar da FIPAN
2017 será, com toda a
certeza, uma experiência
única para os profissionais
do setor. Portanto, reserve já um
espaço na sua agenda entre os dias
25 e 28 de julho, para visitar a feira no
Expo Center Norte. O futuro espera por
você por lá!

TENDÊNCIAS,
LANÇAMENTOS E

MUITO CONTEÚDO!

I

nternet das Coisas, Big Data, redes sociais, mobilidade,
conectividade digital... Vivemos uma era de profundas
mudanças, à medida que essas tecnologias foram se
tornando mais democráticas e fáceis de serem utiliza-

das, com custos mais acessíveis.
O futuro chegou e se desenrola num ambiente de evolução das necessidades dos clientes, gerando múltiplas
oportunidades de integração a partir da difusão do conhecimento numa velocidade nunca vista. Tecnologias exponenciais e avanços no ritmo da inovação provocam rupturas e mudanças de paradigmas, com a criação de novos
ecossistemas que desafiam as empresas a alterar os limites do modelo de negócios tradicional e a repensar suas
estratégias de crescimento.
Nesse cenário de profundas e rápidas transformações,
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a FIPAN – Feira Internacional de Panificação, Con-

vamente por profissionais e gestores de padarias,

feitaria e Varejo Independente de Alimentos che-

restaurantes, supermercados e outros estabele-

ga à sua edição 2017, trazendo não só um univer-

cimentos ligados ao dia a dia da produção e co-

so de soluções e novidades nos estandes de seus

mercialização de alimentos – tais como padarias,

expositores, como também, e principalmente,

confeitarias, restaurantes, pizzarias, bufês, lojas

em termos de conteúdos diferenciados para “uso

de conveniência e rotisseries –, a FIPAN 2017 terá

imediato” dos visitantes. Promovida pelo SAMPA-

foco marcante sobre a efetivação de negócios du-

PÃO, a feira acontece entre os dias 25 e 28 de ju-

rante a sua realização.

lho, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Só para se ter uma ideia, em 2016, o evento su-

“Nossa feira é considerada a maior da Améri-

perou a marca de R$ 1 bilhão de negócios inicia-

ca Latina e a quinta maior do mundo direcionada

dos com endereço nos mercados de panificação

a esses segmentos. Além disso, é um evento pro-

e foodservice, que representam, respectivamente,

fissional, com 57% do público visitante formados

mais de 2% e 11% do PIB brasileiro. E mesmo neste

por proprietários, diretores ou gerentes de esta-

momento delicado da economia nacional, a pro-

belecimento”, enfatiza Antero José Pereira, presi-

posta é superar essa meta, atraindo um público

dente do SAMPAPÃO.

demandante por novidades superior aos 63.000
visitantes registrados no ano passado, vindos de

SÓ PARA PROFISSIONAIS

perto de 1.200 cidades brasileiras e de 45 países,

Assim, recebendo um público formado exclusi-

em mais de 160 caravanas organizadas.
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Para tanto, as mais de 300 empresas e 450

teia a realização do evento.

marcas presentes na FIPAN 2017 prometem re-

A primeira delas é o FIPAN Pizza Roldão. Total-

forçar sua participação no evento por meio da

mente reformulado e atualizado – e, claro, em fun-

oferta de uma ampla gama de atividades e con-

ção, do enorme sucesso obtido em sua edição pas-

teúdos focados na difusão do conhecimento, na

sada –, ele volta à feira sob a forma de um espaço

capacitação técnica e na efetiva promoção e ge-

exclusivo, criado para difusão de conhecimentos e

ração de negócios. “Dessa forma, além dos tradi-

aperfeiçoamento de metodologias relacionadas à

cionais cursos e demonstrações que acontecem

produção das famosas “redondas”, cujo consumo e

em diversos espaços das empresas expositoras,

comercialização vêm crescendo exponencialmen-

os visitantes poderão participar de cursos promo-

te não só nos varejos e estabelecimentos especiali-

vidos pelos expositores da FIPAN 2017, além das

zados, como também nas padarias.

palestras que serão ministradas pela Fiesp e pelo

Assim, repetindo a dose, em uma área com

Senac, bem como dos mini cursos e das variadas

900 metros quadrados, o FIPAN Pizza Roldão con-

performances promovidas pela Escola IDPC, uni-

tará com a participação de diversas empresas

dade de ensino técnico de panificação e confeita-

ligadas ao setor, além de arena para performan-

ria mantida pelo SAMPAPÃO, que qualifica mão

ces e um auditório para palestras técnicas, ofe-

de obra para o mercado paulistano e brasileiro”,

recendo ao público visitante um amplo conteúdo

sublinha Antero.

exclusivo ligado à cadeia da pizza. “Teremos ali
demonstrações de chefs pizzaiolos famosos, que

FIPAN PIZZA ROLDÃO

revelarão aos visitantes – principalmente, aos pa-

Há anos, o SAMPAPÃO tem se esforçado para dei-

nificadores –, diversos novos sabores de pizzas,

xar sua feira mais atrativa com atrações, pales-

bem como metodologias e formas de integrá-las

tras e cursos simultâneos. E, nesta edição 2017,

perfeitamente à oferta de seus estabelecimentos,

particularmente, a FIPAN contará com duas atra-

unindo lucro e produtividade”, destaca o presi-

ções super especiais, idealizadas para proporcio-

dente Antero. A promoção do FIPAN Pizza Roldão

nar experiências inovadoras, dentro da proposta

terá o patrocínio máster da Rosa Branca, Nestlé,

de difusão de conteúdos diferenciados, que nor-

Nita Alimentos e Aurora.
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ARENA DO CONFEITEIRO

sign, Confeitaria Gourmet, Tendências e Técnicas

Mas a super novidade que os visitantes pode-

Avançadas em Confeitaria, Esculturas de Choco-

rão conferir na feira será a Arena do Confeiteiro.

late, Utilização de Chocolates Premium e muito

Montado em uma área com aproximadamente

mais. “Serão muitas atividades com interação do

600 metros quadrados, dividida por quatro audi-

público, como, por exemplo, o ‘Desafio ao Chef’,

tórios com capacidade para receber até 30 pes-

competição para a qual já estão confirmados os

soas, além de uma arena para apresentações e

chefs Luiz Farias, Ricardo Campos, Rapha Barros,

performances, esse espaço oferecerá ao público

Fernando Oliveira e Renata Araciro”, antecipa o

palestras técnicas, aulas-show e demonstrações

presidente do SAMPAPÃO. A Arena do Confeitei-

a cargo de ícones da confeitaria nacional, que te-

ro contará com o patrocínio máster da Rich’s, da

rão o prazer de ensinar ali as técnicas usadas em

Fleischmann e da Nita Alimentos, e ainda da Se-

suas receitas campeãs.

lecta, Bunge e GoldenDipt.

Já na programação das aulas práticas estão

A FIPAN 2017 – 24ª Feira Internacional de Pa-

previstas as abordagens de temas como Cake De-

nificação, Confeitaria e Varejo Independente de
Alimentos conta com o apoio da União Internacional de Panificação e Confeitaria (UIBC), da
Confederação Interamericana da Indústria do
Pão (CIPAN), da Associação Brasileira da Indústria
de Panificação e Confeitaria (Abip), da Associação
da Indústria de Panificação e Confeitaria do Esta-

INGRESSO PARA
O FUTURO
Participar da FIPAN 2017 será, com
toda a certeza, uma experiência
única para os profissionais do setor.
Portanto, reserve já um espaço na
sua agenda entre os dias 25 e 28
de julho, para visitar a feira no Expo
Center Norte. O futuro espera por
você por lá!

NÃO PERCA TEMPO!
Evite filas e garanta
já o seu lugar na
FIPAN 2017 fazendo
seu credenciamento
antecipado para a feira no
site www.fipan.com.br!
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do São Paulo (AIPESP), do Sindicato da Indústria
do Trigo no Estado de São Paulo (Sindustrigo) e da
Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). O
patrocínio é da feira é da Souza Cruz. A organização é da Seven.
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JANTAR DO PANIFICADOR / PANIFICADORES DO ANO

RECONHECIMENTO
AO TRABALHO

StockFree

Dia 7 de julho tem mais um Jantar do Panificador no Juventus.
E, mais uma vez, tem também a homenagem aos Panificadores do Ano.

C

riatividade e talento. Há quem acredite que a

o Prêmio “Panificadores do Ano”, entregue sempre duran-

presença conjunta desses dois atributos seja

te o jantar que comemora o Dia do Panificador, que, este

um dom inato. Mas há, também, aqueles que

ano, será realizado na noite de 7 de julho, no Clube Atlé-

acreditam que esse binômio pode ser aprendi-

tico Juventus, com animação da banda São Paulo Show

do e desenvolvido. Com efeito, é da busca constante por tal

e patrocínio da Fleischmann, Anaconda Farinha de Trigo,

combinação perfeita que, aparentemente surge a equação

Aurora, Belarina Alimentos, Bunge, Kibon, Moinho Pacífi-

do sucesso de uma padaria. Combinação essa, aliás, que

co, Santa Clara Farinha de Trigo, Seara e Souza Cruz.

se traduz em outra muito importante: a da lucratividade e

Não se esqueça de reservar seus ingressos para essa

expansão de negócios com a total satisfação dos clientes.

festa. Os convites podem ser adquiridos diretamente no

E, para que ela seja possível, o tino comercial do panifica-

SAMPAPÃO ou pelo telefone (11) 3291-3700. Ou, ainda,

dor tem que rimar obrigatoriamente com trabalho duro,

se preferir em várias padarias associadas às entidades –

sensibilidade, atualização constante e investimentos idem.

veja a relação completa no site do SAMPAPÃO. Enquanto

E foi justamente para homenagear os empreende-

isso, conheça, nas próximas páginas, um pouco da histó-

dores que acertaram e continuam acertando a mão na

ria dos homenageados do Prêmio “Panificadores do Ano”

manutenção desse binômio vivo, que o SAMPAPÃO criou

do SAMPAPÃO 2017!
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MUDANDO PARA MELHOR
Quando iniciou a reforma de sua padaria, em setembro de

da à panificação, que já tem quase 50 anos e teve início

2015, Fernando Pinto de Araújo tinha duas certezas. A pri-

quando o pai de Fernando e de sua irmã Maria Otilde, que

meira era que, realmente, o momento econômico não era

atualmente divide o comando da padaria, comprou, em

o dos mais propícios para fazer investimentos vultosos. E,

1969, uma panificadora no Itaim Paulista, a Luxuosa Conti-

a segunda, que modernizar sua casa era uma necessida-

nental. Já a mudança para o prédio próprio da Nova Araújo

de absoluta. Fernando, então, avaliou o quadro, colocou na

se deu 13 anos depois, coincidindo com a chegada da Rodo-

balança as opções e decidiu encarar o desafio: “Nos dias

via Ayrton Senna à região de Itaquaquecetuba, estrada que

atuais, se você não tem uma padaria atualizada, você está

catapultou o desenvolvimento da cidade. “Não vou dizer

morto no mercado. Em outras palavras, sem reforma você

que foi fácil, porque não foi. Mas as coisas foram sempre

não consegue sobreviver”, enfatiza o proprietário da Nova

acontecendo a contento para a gente”, conta. Na padaria

Araújo Espaço Gourmet, localizada na Estrada de Santa

nova, os irmãos continuaram contando com o apoio e o

Isabel, 3.140, em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

suporte da mãe, Dona Leonor, que, com quase 90 anos ain-

Mas, valeu a pena: “Nosso público cresceu muito e é

da faz questão de participar da gestão do estabelecimento.

outro. Antes, a gente atendia aqui quase que exclusiva-

“Até pouco antes da reforma ela ficava no Caixa direto. Ago-

mente aos moradores locais. Agora, ele é composto quase

ra, embora continue bastante ativa, ela está um pouquinho

em sua totalidade por pessoas que trabalham na região e

só mais tranquila”, brinca Maria Otilde, que também trouxe

vêm almoçar aqui, porque sabem que nosso foodservice –

o filho André para ajudar no trabalho da casa.

hoje, o carro-chefe da padaria – é de primeira linha. E mui-

E a família que trabalha unida também teve a oportu-

tos fazem questão de passar aqui à noite também para o

nidade de compartilhar, juntinha, o recebimento da alegre

happy-hour, ou para beber e comer alguma coisa na compa-

notícia da merecidíssima homenagem que ela vai receber

nhia da família e dos amigos”, explica Fernando.

do SAMPAPÃO. “Foi uma surpresa. Ficamos muito felizes.

Ponto de referência de qualidade de produtos e de bom

Toda uma história de luta e de trabalho passa como um fil-

atendimento em Itaquá, a Nova Araújo representa o ápice

me em nossas cabeças nessa hora. Confesso que até cho-

da trajetória bem-sucedida de uma família inteira dedica

rei”, finaliza Maria Otilde, bastante emocionada.

Marcus Frediani

EMOÇÃO. A família da
Nova Araújo, de Itaquá:
Fernando (de camiseta
vermelha), com a
mãe Dona Leonor, a
irmã Maria Otilde e o
sobrinho André.
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AMÉRICO “FEZ” A AMÉRICA
Cinco de maio de 1963. Américo da Silva Moreira guarda

do Morumbi. Mais tarde, na década de 80, veio a Juriti de

bem na memória essa data, que marcou a sua chegada

Moema, e já no início dos anos 2000, a Orquídea Chic, lo-

ao Brasil. Filho mais velho de uma numerosa família, e

calizada no mesmo bairro, na esquina Av. Iraí com a Al.

na época com 18 anos, ele veio sozinho para cá, saído

dos Aicás, hoje sua “menina dos olhos”.

da província histórica de Beira Litoral, no concelho de

“Quando cheguei aqui com meu sócio, o Alcides Fer-

Arouca, por discordar radicalmente da política do então

reira, a padaria estava precisando de uma reforma ur-

chefe de governo de Portugal António Salazar, e, sobre-

gente. E nós a fizemos. Com isso, a Orquídea de hoje não

tudo, para não participar como combatente da Guerra

lembra em nada a padaria anterior. Nós, praticamente, a

Colonial na África.

refizemos de cima a baixo, ampliando a área de vendas e

Com os pés na terra brasilis, foi recepcionado por um

construindo mais um andar”, explica o panificador.

tio que já trabalhava por aqui no ramo de restaurantes,

E é na Orquídea Chic, atualmente comandada por ele

e que lhe deu seu primeiro emprego – o de faxineiro –

com a ajuda de sua filha Cristiane e do genro Luciano,

em um deles, com direito a acomodações num quartinho

que Américo se sente realizado e feliz. “Eu simplesmen-

no fundo do imóvel. Quatro anos depois, Américo decidiu

te amo padaria. Mas tenho um carinho especial por essa

mudar de vida e foi trabalhar na Padaria 15, no Largo 13

casa e pelo trabalho que faço aqui, agora num ritmo bem

de Maio, com o famoso Manuel Alves, ou “Manuel da 15”,

mais leve, é verdade. Minha mulher até tem ciúmes dela”,

como é mais conhecido. “Foi um tempo de aprendizado e

brinca. E foi o trabalho aqui que, inclusive, o ajudou a

de muito trabalho, entregando pão na rua, de segunda a

superar um início de depressão depois de um tempinho

segunda”, lembra Américo.

que fiquei parado, há alguns anos. “Retornei por ordens

E foi graças a essas entregas, que ele fez muitas amiza-

médicas, quando um doutor amigo meu me falou, em

des, entre elas, o Sr. Ernesto, dono do Bar Ortigueira, que

tom sério: ‘Volta lá e trabalha, português!’. E eu obedeci,

o ajudou a comprar seu primeiro bar-restaurante. Pouco

é claro. Afinal, ordem de médico é coisa séria, não é mes-

depois, já na companhia de três de seus irmãos – Fernan-

mo?!”, finaliza Américo, sorrindo e muito satisfeito com o

do, Arthur e Armindo –, Américo e o sócio Manuel Alves

reconhecimento que veio a bordo da conquista do Prêmio

Machado montaram sua primeira padaria, a Princesinha

“Panificadores do Ano” do SAMPAPÃO 2017.
AMOR INCONDICIONAL.
A Orquídea Chic de
Moema tem um lugar
muito especial no coração
de Américo. E padaria
cura até depressão, pode
acreditar

Marcus Frediani
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NA MISSÃO DE BEM SERVIR
Gaspar Pereira dos Reis nasceu na cidade de Santa Maria

com o pai e o irmão Ricardo.

da Feira, pertencente ao distrito de Aveiro, e veio para o

Superando todas as expectativas, ao longo de sua tra-

Brasil em 1963 por meio de uma das famosas “Cartas de

jetória, a casa se transformou numa das mais tradicio-

Chamada”. No caso dele, quem assinou a tal carta foi um

nais padarias da região da Vila Maria. A fórmula do su-

cunhado dele, Alberto Paiva, já estabelecido em São Paulo

cesso? Bem, além de duas reformas uma quase colada

no ramo de panificação.

na outra - realizadas, respectivamente, em 2007 e 2009, e

Depois de trabalhar alguns meses com Alberto e cerca

que deixaram a padaria mais ampla e funcional para pro-

de cinco anos na padaria do irmão deste, Joaquim, Gaspar

porcionar mais conforto, segurança e um atendimento

se sentiu seguro para comprar sua primeira padaria em

customizado, com variedade e sempre de primeira linha

sociedade com o irmão Diamantino: a Dona Chama, na

aos clientes, isso também tem a ver com alguns atributos

Av. Gen. Ataliba Leonel, na Parada Inglesa. E o trabalho

de uma padaria diferenciada, velhos conhecidos de todo

foi dando tão certo, que pouco mais de um ano depois

panificador, tais como qualidade, higiene, pontualidade e

ele comprou também a Lar de Santo Amaro, na zona sul.

respeito. E serão eles, com certeza, que farão a Queluz

Nesse meio tempo, em 1972, surgiu a oportunidade de

brilhar ainda mais numa nova fase, em que ela pretende

comprar um terreno na Av. Curuçá, esquina com a Rua

intensificar sua atuação no atendimento corporativo.

Amambaí, onde, em 1974, nasceu a Queluz Pães & Cia.

“É claro que a panificadora chegou a esse estágio evo-

“Foi um passo enorme. Eu e meu irmão Diamantino Pinto

luindo dia após dia com o empenho e dedicação de todos

dos Reis levantamos a casa do zero, mas já com a certeza

que fizeram parte de sua história, sócios e colaboradores

de que ela iria se transformar num grande negócio”, conta

que deixaram contribuições especiais”, afirma Gaspar. E,

o panificador. “Já o nome da padaria foi tirado do Palácio

para ele, “gratidão” é a palavra que sintetiza todo o sen-

Nacional de Queluz, residência de veraneio de Dom Pedro

timento de receber o Prêmio “Panificadores do Ano” do

e da Família Real Portuguesa, localizado na cidade homô-

SAMPAPÃO 2017: “Afinal, temos muito a agradecer à nos-

nima, no concelho de Sintra, que, aliás, também inspirou

sa equipe, aos nossos clientes e aos nossos fornecedores,

o logo da panificadora”, revelam Sandra e Daniela, filhas

que sempre nos apoiaram para chegar a esse momento”,

de Gaspar, que atualmente dividem o comando da Queluz

faz questão de registrar Ricardo.
FAMÍLIA QUE
TRABALHA UNIDA.
Para Daniela, Sandra,
Gaspar e Ricardo o
compromisso maior
da Queluz sempre foi
e será com o cliente.

Marcus Frediani
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COM A PROTEÇÃO DOS CÉUS
Uma santa padroeira das Astúrias, no noroeste da Espa-

meu caminho de vida”, conta satisfeito.

nha, inspirou o primeiro proprietário de uma padaria na

Daí para a compra da primeira padaria – a Parque Ce-

zona oeste da capital paulista a batizá-la com um nome,

cap, em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi um pulo. E,

digamos, não muito convencional. Sob a proteção e com

algum tempo depois, já no início dos anos 2000, ele e seu

um milagre de Nossa Senhora de Covadonga teve início

atual sócio Adolfo Augusto Lopes compraram a Covadon-

a reconquista da Espanha aos mouros, no ano 718 da era

ga e montaram por lá uma equipe de colaboradores Nota

cristã. “E foi pensando nela que o Sr. Antonio, o espanhol

10, contando, ainda, com o valioso suporte da família de

devoto da Virgem, montou a Panificadora e Confeitaria

Ricardo: seus filhos Caio e Gabriela e a esposa Dora.

Covadonga, porque, quando chegou ao Brasil, ele sabia

“Vivo dizendo para quem quiser ouvir que ser panifi-

que teria diante de si uma grande batalha a vencer”, con-

cador é a melhor e mais completa profissão de todas. É

ta Ricardo Basílio Antinhani, atual proprietário da casa,

uma faculdade em tempo integral: a gente é matemático,

situada na Rua Nazaré Paulista, 16, na Vila Madalena.

cientista, psicólogo e especialista em tudo. Temos que ad-

Aliás, sem medo de errar, pode-se dizer que o desa-

ministrar os bastidores do negócio, mas também, numa

fio do Sr. Antonio foi bastante parecido com aquele que

eventualidade, temos que arregaçar as mangas e fazer

o próprio Ricardo enfrentou, quando ingressou no ramo

pão e ir para trás do balcão atender aos clientes”, argu-

da panificação, há 22 anos. Isso porque, no início de sua

menta o panificador.

carreira profissional, ele atuava num segmento bem di-

Por extensão, ele acredita que o pão, com os seus mais

ferente daquele que, hoje, se transformou na paixão de

de 5.000 anos de história, é o melhor dos alimentos. “Ele

sua vida: era contador e trabalhava com seu pai e com

esteve presente na Ceia de Cristo, salvou vidas em épocas

seu irmão Rogério num escritório de contabilidade, espe-

de guerras e crises, enfim, o pão tem um papel funda-

cializado, entre outros, no ramo de padarias. “Só que um

mental na alimentação humana. Por isso, às vezes, fico

dia eu senti que não tinha mais vontade de ficar atrás de

chateado quando aparece alguém falando que ele faz mal

uma mesa. Sempre gostei de conversar e de estar junto

à saúde ou é o “vilão” das dietas”, deixa o recado Ricardo,

com as pessoas. Aí, depois de pensar muito, acabei des-

pedindo, com todo respeito, que esses críticos do pão re-

cobrindo que era na panificação que eu iria encontrar o

pensem seus conceitos.
EQUIPE VENCEDORA.
Ricardo e seu filho
Caio, com os gerentes
gêmeos da Padaria
Covadonga, Mário
(de camisa branca) e
Mariano.
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CRÉDITO
POSSÍVEL

Bancos oferecem
linhas de financiamento
para alavancar os
negócios de padaria. Mas
é preciso escolher com
cuidado a mais adequada
para o momento e as
necessidades de
sua empresa.

U

ma pesquisa realizada pela Abip em parceria
com o Sebrae revelou uma realidade preocupante: dos 81% dos empresários de panificação entrevistados em 13 estados brasileiros,

que necessitam de financiamentos – principalmente
para aquisição de máquinas e equipamentos, obtenção
de capital de giro e reforma da loja –, apenas 65% deles
já conseguiu algum tipo de empréstimo junto aos órgãos
responsáveis por concedê-los.
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Esse e outros dados levantados no estudo confirmaram que existe uma assimetria de informações muito
grande entre as empresas de pequeno porte e as instituições financeiras, o que dificulta a obtenção de serviços de
crédito adequados, dificultando diretamente a gestão dos
negócios desses estabelecimentos.
Na contramão dessa história, num ambiente de contínua concorrência, os bancos públicos e privados – especialmente aqueles que possuem atuação focada no varejo
– incluíram em seus portfólios diversas soluções customizadas para os proprietários de pequenos negócios. “Elegemos alguns setores para apoiar o desenvolvimento como
o de padarias, bares e restaurantes, com ofertas específicas, como as nossas linhas de crédito Capital de Giro, Capital de Giro com Garantias e, ainda, a Giro Recompensa,
para quem quer fazer investimentos, ampliar estoques ou
mesmo reformar seu estabelecimento, além do CDC com
prazo até 60 meses, destinado para financiamento de máquinas e equipamentos. Sobre limites e juros avaliamos
caso a caso de acordo com as informações cadastrais das
empresas e seus sócios”, explica Marcelo Aleixo, superintendente executivo do segmento de pequenas e médias
empresas do Banco Santander, acrescentando que, embora as padarias estejam desenhando interessantes movimentos no mercado, a demanda por financiamento ainda
está aquém das expectativas do banco.
ESTIMULANDO O GIRO

Face à crença de que as micro e pequenas empresas estão mais bem preparadas na hora de tomar crédito, outro
que lançou linhas específicas para esse tipo e tamanho de
empreendimento foi o Banco Bradesco. O portfólio da instituição é bem diversificado, com linhas com acesso mais
simples e desburocratizado, como é o caso da Giro Simples Bradesco, indicada para equilibrar o fluxo de caixa das
empresas, com prazo de até 36 meses para pagar, carência
de 90 dias e taxas de juros a partir de 2.04% ao mês. Já na
linha CDC Flex Bradesco foi criada para financiar a compra
de equipamentos com condições especiais para as micro
e pequenas empresas, com taxa de 2,9% ao mês e até 48
Pixabay

meses para pagar. E outra, ainda, oferecida pelo banco é
a BNDES Progeren, cujo objetivo é financiar e promover o
aumento de produção, de emprego e da massa salarial, por
meio da injeção de capital de giro nos empreendimentos.
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“Na contramão da crise, os bancos públicos e privados incluíram em seus portfólios
diversas soluções customizadas para os proprietários de pequenos negócios.”
A linha Capital de Giro também é uma opção de em-

e de máquinas e equipamentos novos. Fácil de contratar

préstimo do Banco Itaú. Ideal para suprir as necessida-

e com taxas competitivas, o valor do empréstimo varia de

des de caixa da empresa, ela oferece o recebimento do

acordo com o perfil do cliente, tipo de bem, montante da

valor contratado de uma só vez e pode ser paga em par-

entrada e prazo, entre outros fatores.

celas, conforme o plano de pagamento escolhido, em até

Em todos os casos, as instituições financeiras exigem

48 meses. O valor financiado varia de acordo com aná-

alguns pré-requisitos básicos para obtenção do financia-

lise de crédito e o perfil da operação, e sua contratação

mento. É necessário ser um cliente correntista do respec-

é simples e rápida, podendo ser feita tanto na agência,

tivo banco e ter os cadastros e faturamento mensal da

nos caixas eletrônicos ou pelo Itaú Empresas na internet,

empresa atualizado. De uma forma geral, também, os

de acordo com o limite pré-aprovado do correntista Itaú.

bancos contam com gerentes especializados que visitam

Para as pequenas e médias empresas, outra solução bas-

o estabelecimento comercial para conhecer as suas ne-

tante interessante oferecida pelo banco é o CDC Itaú, fi-

cessidades e oferecer as linhas de crédito mais apropria-

nanciamento para aquisição de veículos novos e usados,

das para o momento de cada empresa.

DESENVOLVE SP: OUTRAS LINHAS AINDA À DISPOSIÇÃO
Criada como fruto de uma parceria entre o governo de
São Paulo, por meio da Agência de Desenvolvimento
Paulista (Desenvolve SP), com o apoio das Secretarias
da Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Ciência e
Tecnologia, a Linha de Financiamento à Indústria de Panificação e Confeitaria se manteve em operação até dezembro de 2015. Ela oferecia juro zero e prazo para pagamento de até 72 meses, incluindo 24 meses de carência,
para auxiliar o setor a se adequar à NR-12, que determina
a substituição de maquinários e equipamentos antigos
para adaptações de segurança no local de trabalho. Ao
longo desse período total foram desembolsados R$ 1,5
milhão em financiamentos para padarias e confeitarias
em 16 cidades paulistas, incluindo a capital do estado.
A adesão a tal linha de crédito, contudo, não pôde
ser considerada maciça. Os principais motivos, segundo
alguns panificadores ouvidos pela reportagem da Revista IP&C, teriam sido a dificuldade de acesso aos canais
de informação do projeto, bem como o excesso de burocracia para se conseguir o financiamento. Questionada sobre a existência desses problemas, a Desenvolve
SP, por meio de sua Assessoria de Imprensa, argumentou que sempre esteve à disposição de todos os empresários paulistas.
“Além dos canais de contato públicos da instituição,
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como telefones, site e e-mail, especialmente para o setor
de panificação, técnicos da Desenvolve SP estiveram em
diversas ocasiões na sede do sindicato para esclarecer
dúvidas e oferecer atendimento individualizado para os
empresários interessados”, pontuou na resposta à IP&C.
O documento enviado à Redação da revista também
salienta que um dos problemas que dificultam o acesso ao crédito – principalmente para investimento – é a
falta de documentação das empresas. “Toda concessão
de crédito, em qualquer instituição financeira regulada
pelo Banco Central, segue análises criteriosas e é fundamental que as empresas mantenham a sua documentação sempre formalizada e em dia”, salientou, de maneira
complementar.
Atualizando posições, na mesma resposta, a Assessoria de Imprensa do órgão informa que é importante
ressaltar que “a Desenvolve SP tem em seu portfólio de
produtos muitas outras linhas de financiamento para diversos fins e que atendem aos empresários paulistas de
todos os setores e segmentos da economia, inclusive o
de panificação, com condições muito mais atraentes do
que as praticadas pelo mercado. Os interessados contam com taxas a partir de 0,53% ao mês (+IPCA), prazos
de até dez anos e carência máxima de 24 meses para começar a pagar”, enfatiza o documento.
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Fabricação de acessórios para panificação
e confeitaria acompanha a evolução das
máquinas e equipamentos.

ACESSÓRIOS,
MAS
FUNDAMENTAIS

F

abricar produtos de qualidade é uma obrigação

celência na produção dos itens de sua padaria.

de todo panificador. Mas, além da matéria-prima,

E especialistas e consultores em Boas Práticas de Fabri-

da eficiência das máquinas e equipamentos, e, é

cação são unânimes ao afirmar que tudo começa com a

claro, da expertise do padeiro ou confeiteiro, o uso

escolha de uma boa mesa ou bancada da área industrial.

dos acessórios corretos também integra a relação de ex-

Esta deve ser de aço inoxidável, uma vez que esse material

46

IPC 812 Jun/Jul 2017

Jun/Jul 2017 IPC 812

47

DESTAQUE / ACESSÓRIOS

é mais durável, resistente e tem superfície sufi-

deira, pois a cobertura de estanho do flandres

cientemente lisa para reduzir a aderência da mas-

desaparece com o passar do tempo, deixando o

sa, o que, consequentemente, reduz a quantidade

ferro exposto, que só não enferruja porque a gor-

de farinha necessária para moldá-la. Além disso,

dura se acumula, deixando a assadeira preta e

uma vez que não tem ranhuras ou porosidades, o

constantemente suja.

aço é um material extremamente higiênico e muito fácil de ser limpo.

Daí, a partir da publicação da norma, a exemplo dos equipamentos de panificação, os fabri-

Uma mesa toda dedicada à modelagem e cor-

cantes de acessórios passaram a produzir suas

te dos pães é essencial para deixar o trabalho na

assadeiras – sejam planas ou onduladas, sejam

sua padaria mais eficiente. Além disso, a mesa

lisas ou perfuradas – com materiais mais nobres

também permite que você coloque todos os pães

como alumínio, inox ou similares, metais que não

de uma fornada no mesmo lugar e, assim, consi-

enferrujam e de fácil limpeza, e sem dúvida de

ga comparar seu formato e faça cortes iguais em

muito maior durabilidade que as anti-higiênicas

cada um.

bandejas de flandres. Algumas possuem, ainda,

Uma mesa toda dedicada à modelagem e corte dos pães é
essencial para deixar o trabalho na sua padaria mais eficiente.
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ASSADEIRAS NORMALIZADAS

revestimento com material antiaderente, tipo te-

As assadeiras, fôrmas e tabuleiros estão entre os

flon ou outra pintura especial que suporte altas

equipamentos mais importantes na fabricação

temperaturas. O preço do alumínio e do aço inox

de pães, bolos, biscoitos e outros. Normalizadas

é mais alto que o do flandres, mas o investimento

pela publicação da Norma ABNT NBR 16.133, de

compensa pela vida útil muito, mas muito maior

dezembro de 2012, na produção de assadeiras

das novas assadeiras.

ficou proibida a utilização direta do flandres, de-

Muitos produtos de panificação são assados

vendo, quando esse material for utilizado, haver

em fôrmas apropriadas, com formatos e caracte-

uma película de revestimento. Com isso, acaba-

rísticas adequadas. Existem fôrmas para pão de

ram-se aquelas assadeiras pretas, resultantes da

fôrma; para pão de cachorro quente; para pão de

gordura que se acumula sobre o ferro da assa-

hambúrguer; e as retangulares para pães e bolos.
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A exemplo das assadeiras, as fôrmas também po-

tação quanto no forneamento. Aliás, já notou

dem ou não ter revestimento com material antia-

que, principalmente no caso de massas mais ma-

derente. A fôrma para pão de forma possui uma

cias, como a da baguete tradicional, o pão pode

tampa removível. Isso porque esse pão deve ser

acabar se espalhando em uma assadeira comum

levado ao forno com as fôrmas tampadas e, de-

durante o crescimento, perdendo seu formato de

pois de algum tempo, elas deverão ser destampa-

bastão e ficando achatado como uma ciabatta?

das durante o assamento.

Pois é, daí que surge a necessidade de ter esteiras
próprias para eles.

ESTEIRAS E ARMÁRIOS

Uma boa área de fabricação também deve

Tão importantes quanto os carrinhos para pães

ter armários adequados para massas já mode-

em inox, acessórios fundamentais para garantir

ladas. Basicamente, eles são grandes estruturas

a qualidade da produção da padaria também são

verticais feitas de metal – de aço inoxidável ou

as esteiras utilizadas para acomodar as massas,

esmaltados –, bastante altas e com rodinhas.

já enroladas em formato cilíndrico, e que preci-

Nelas, é possível encaixar entre 15 e 40 esteiras

sam ficar com a casca bem crocante, como a do

e assadeiras, a fim de otimizar o espaço da cozi-

pão francês e baguetes. Pode-se dizer que as es-

nha ao liberar as superfícies de trabalho. Numa

teiras são um tipo diferenciado de assadeira, fei-

padaria, com várias receitas sendo preparadas

tas especialmente para pães com esse formato.

ao mesmo tempo, seria preciso liberar todo um

Elas possuem divisórias em canaletas que fazem

galpão para armazenar tantos produtos na hori-

com que mesmo as massas mais moles mante-

zontal. Por isso os armários são tão importantes:

nham sua forma, tanto no momento da fermen-

eles permitem que você empilhe vários tabuleiros e assadeiras em um único metro quadrado,
sem amassar nem prejudicar nenhum dos pro-

Uma boa área de fabricação também
deve ter armários adequados para
massas já modeladas.
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dutos. Eles podem ser utilizados ao longo de
todo o processo da panificação e confeitaria, da
fermentação ao resfriamento, assim que o produto sai do forno.
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GESTÃO / LUCRO

Por Antonio Saú Rodriguez

CONHEÇA OS CUSTOS
DE SUA PADARIA E

LUCRE MAIS!

M

uitas padarias fazem um cálculo comple-

Como calcular o quanto
cada produto deixa de lucro
na sua padaria.

xo para obter o custo de cada produto. Essa
complexidade começa quando se distribuem
todas as despesas (padeiros, confeiteiros,

balconistas etc.) para cada produto. Esse modo de pensar
não é o mais adequado, uma vez que o que se quer realmente saber é qual a rentabilidade de cada produto.
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E POR QUE NÃO É UM RACIOCÍNIO CORRETO?

Bem, ao distribuir despesas, não dá, por exemplo, para
saber quanto do valor do aluguel pago cabe a cada produto, ou do salário do balconista, ou da faxineira, ou do

Com isso, então, você consegue
eliminar a possibilidade de prejuízo
em sua operação.

escritório de contabilidade. Por melhor que seja o critério
que se use para fazer a distribuição dos custos fixos aos

almente, ou seja, aquilo que temos certeza de que entra

produtos, ele sempre será subjetivo e poderá distorcer o

em sua composição. Por exemplo, se estivermos falando

resultado que imaginamos que cada produto deveria dar.

do pão francês, nessa conta entram as quantidades de farinha de trigo, de sal, de açúcar, de gordura, de fermento,

ENTÃO, O QUE FAZER?

de melhorador e até de água para produzi-lo.

A resposta pode ser mais simples do que se imagina. Basta usar o conceito de Margem de Contribuição.

E QUAL A MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO DOS PRODUTOS
QUE EU VENDO, MAS NÃO FABRICO?

E O QUE É MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO?

Bem, aí, fica mais fácil ainda: esta é o valor que você pa-

É o resultado da seguinte fórmula:

gou pelo produto, inclusive frete, menos o imposto recu-

Margem de Contribuição Unitária = Preço de Venda – Custo

perável, se houver.

Variável. E, a partir dela, conseguimos encontrar a Margem
de Contribuição Total, cuja fórmula é: Margem de Contri-

MAS QUAL A VANTAGEM DE USAR ESSE CONCEITO DE

buição Total = Margem de Contribuição Unitária x Quanti-

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO?

dade Vendida.

Em primeiro lugar, a facilidade de se conhecer exatamen-

Explicando melhor: o preço de venda de cada produ-

te a Margem de Contribuição Unitária de cada produto, e

to é sabido por todos. Já o custo variável de cada item é

saber se este deixa ou não uma sobra ou contribuição po-

aquele que pode ser atribuído diretamente a ele individu-

sitiva para pagar os seus custos fixos.Em segundo lugar,
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conhecendo a Margem de Contribuição Unitária e Total de

E QUAL É O PONTO DE EQUILÍBRIO DE SUA PADARIA?

cada produto, fica mais fácil decidir se vale a pena mantê-

O ponto de equilíbrio é um indicador que mostra o quan-

-lo no mix de vendas ou não, bem como decidir quais são

to é necessário vender para que as receitas se igualem

os produtos que você deve procurar vender mais, isto é,

aos custos. Ele indica em que momento – a partir das pro-

aqueles que dão a maior Margem de Contribuição (Preço

jeções de vendas do empreendedor – a empresa estará

de Venda – Custo Variável) x Quantidade Vendida.

igualando suas receitas e seus custos. Com isso, então,

Em outras palavras, esse cálculo vai fazer com que
você evite manter para venda produtos de baixa margem

você consegue eliminar a possibilidade de prejuízo em
sua operação.

e que, muitas vezes,são vendidos por um preço muito

Para calcular o ponto de equilíbrio, geralmente, basta

acima do preço de um supermercado. Em função disso,

encontrar o que chamamos de Percentual da Receita Pro-

aliás, você obterá outra vantagem: evitará que seu cliente

jetada. Por exemplo, um ponto de equilíbrio de 65% para

passe a taxá-lo de “careiro” ou “explorador”, o que só pre-

uma receita de R$ 100.000,00 anuais indica que a empre-

judica a sua imagem.

sa terá eliminado as possibilidades de prejuízo quando

Aqui, vale dizer que é muito importante que você conheça todas as suas despesas fixas – e o total delas –, a

tiver atingido o montante de R$ 65.000,00 em vendas,
passando, a partir de então, a acumular lucro.

fim de poder avaliar com clareza o quanto vai precisar
vender de um determinado item (isto é, quantas Margens

DÚVIDAS E MAIS INFORMAÇÕES SOBRE ESSE

de Contribuição vai precisar obter) para cobri-las. A partir

ASSUNTO?

daí será possível dizer quais despesas fixas representam

O Departamento de Marketing do SAMPAPÃO está à sua

risco para o seu negócio: quanto maior e mais irregular

disposição para esclarecê-las e fornecê-las. Entre em con-

for seu volume de vendas, maior é o risco, entendeu?!

tato com a gente!

Outra utilidade da aplicação da Margem de Contribuição é, ainda,que ela possibilita que você conheça o conhecer o seu ponto de equilíbrio.
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ANTONIO SAÚ RODRIGUEZ é professor de Finanças do MBA da FGV, da pós-graduação da FEI, da graduação da Faculdade Sumaré e, ainda, assessor de
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TENDÊNCIAS / ALIMENTOS DE 4 a GERAÇÃO

MINIMAMENTE
PROCESSADOS
Aumenta a oferta dos FLVs,
ou alimentos de 4a geração,
prontos para a cozinha de
finalização nas padarias.

A

58

As frutas verduras e legumes na sua forma in natu-

ras minimamente processados). São alimentos frescos,

ra vendidos em feiras livres, sacolões, mercados entre

naturais (sem conservantes), que estão à venda para os

outros, são velhos conhecidos dos consumidores brasi-

clientes domésticos e para o foodservice. Sua principal

leiros. Agora temos mais opções na hora da compra, os

característica é que esses alimentos já estão prontos

chamados FLV de 4ª geração (frutas, legumes e verdu-

para o consumo ou para a aplicação em receitas culiná-
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rias, ou seja, para a cozinha da finalização.
Entre as opções que temos para os chamados

cada em nutrição estratégica para padarias, bares
e restaurantes.

ingredientes de 4ª geração, também estão inclu-

A praticidade dos FLVs é indiscutível, já que são

sos os temperos prontos e os molhos, muito usa-

alimentos prontos para o consumo: basta abrir o

dos pelos responsáveis que cozinham em casa ou

saquinho e servir o conteúdo com o tempero de-

nas cozinhas profissionais. São diversas opções

sejado. Nesse processo pode-se economizar muito

que facilitam o dia a dia. “Porém deve-se atentar

tempo nas cozinhas industriais, diminuir funcio-

para a quantidade de sódio presente nestes pro-

nários, economizar água e produtos para saniti-

dutos, que normalmente costuma ser alta, e, por-

zação. Além disso, o aproveitamento é de 100%, já

tanto não tão saudáveis”, alerta Caroline Gargan-

que não há partes descartadas no alimento.

tini, consultora para empresas de alimentação e

Vale lembrar que os FLVs, podem não se encai-

sócia-diretora da Conceito Equilíbrio, empresa fo-

xar na proposta de alimentos “mais saudáveis”,
uma vez que são lavados, cortados e embalados, e
continuam sendo verduras e legumes convencionais, ou seja, receberam agrotóxicos e adubos quí-

“A praticidade
dos FLVs é indiscutível, já
que são alimentos prontos
para o consumo: basta
abrir o saquinho e servir o
conteúdo com o tempero
desejado.”
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micos, apenas já foram selecionados pela indústria. “Atualmente é possível encontrar alimentos
orgânicos, mas para isso deve-se estar atenta ao
rótulo do produto que necessariamente deve conter a palavra “orgânico”, juntamente com o selo
de uma instituição certificadora. Dessa forma, os
clientes terão certeza que aquele alimento pro-
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“Precisa existir uma análise nos custos, colocar tudo no papel,
saber qual é o objetivo da empresa, verificar se vale a pena”.
cessado, seguiu todas as diretrizes de produção e,

lidades, embalagens, e gostos. E o mesmo acon-

portanto é saudável”, explica a especialista.

tece com a oferta dos temperos, na qual ha muitas possibilidades”, pontua Caroline Gargantini.

VALE A PENA INVESTIR NELES?

62

Para os empresários fica a questão: vale in-

Apesar de serem minimamente processados, os

vestir nesse segmento? Segundo a sócia-diretora

alimentos FLV de 4ª geração passam por algumas

da Conceito Equilíbrio, depende do tipo do negó-

etapas antes de chegarem ao consumidor, que ba-

cio. “Precisa existir uma análise nos custos, colo-

sicamente são manuseio pós-colheita, descasca-

car tudo no papel, saber qual é o objetivo da em-

mento ou corte, sanitização ou enxague, drenagem

presa, verificar se vale a pena”, ensina. Contudo,

ou centrifugação, acondicionamento, armazena-

como ela também explica, em geral, o benefício

mento e distribuição. Todas essas etapas devem

é maior que o custo. “Nos negócios com grande

ser devidamente controladas para gerar alimentos

volume de refeições ou para refeição transporta-

seguros e confiáveis ao consumo imediato.

da e servida no local, normalmente essa opção é

No Brasil, a tendência é de que os FLVs mini-

válida. Já para os pequenos estabelecimentos, o

mamente processados ganhem mercado, de 15%

modo tradicional pode ser melhor, pois nos ho-

a 20% ao ano, condição que traduz o grande po-

rários de pico, precisa-se de colaboradores e há

tencial de seu uso em estabelecimentos comer-

horários ociosos, quando estas pessoas podem

ciais, como as padarias. Porém, ainda são produ-

lavar, sanitizar e cortar as frutas, legumes e ver-

tos com o custo mais alto quando comparados

duras”, contextualiza. Em síntese, o empresário

aos vendidos sem esse processamento. Mas o

precisa saber quanto a empresa gasta de FLV, seu

caminho mundial é que esse tipo de alimento

desperdício, água, sanitizantes, mão de obra e,

ganhe cada vez mais espaço e domine o comér-

todos os outros custos diretos e indiretos. Colo-

cio. “Em se tratando da indústria de alimentos,

cando tudo em planilhas, pode-se decidir qual

a área de desenvolvimento de produtos vem se

o melhor passo. Vale lembrar que existem tam-

consolidando cada vez mais e produzindo outros

bém estabelecimentos em que o sabor de seus

sabores e texturas para atender a todos os tipos

pratos é um diferencial. “Nesses casos, os tem-

de consumidores. Basta ir às centrais de vendas

peros e molhos prontos não estão alinhados ao

para perceber o crescimento da gama de merca-

objetivo da empresa. Ou seja, é preciso analisar

dorias ofertadas: são molhos para diversas fina-

caso a caso”, finaliza a consultora.
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MANTENEDORES / MOINHO SANTA CLARA

SIMPLESMENTE, O MELHOR
PARA A PANIFICAÇÃO

Moinho Santa Clara abre as portas de sua fábrica para visita do SAMPAPÃO.

N

o dia 18 de maio uma comitiva formada por

crise que assolava a economia brasileira e derrubava Bol-

panificadores e diretores do SAMPAPÃO, li-

sas de Valores ao redor do mundo, a empresa, de maneira

derada por seu presidente Antero José Perei-

pioneira, venceu todos os desafios e começou a oferecer

ra esteve em visita às instalações do Moinho

ao mercado e aos clientes produtos de altíssima quali-

Santa Clara, grande parceiro das entidades e dos proprie-

dade. Esse ideal foi perpetuado pela Família Saigh – que

tários de padarias de São Paulo e de todo o Brasil. Os re-

também já atuava no segmento desde 1927, por meio da

presentantes das entidades foram recebidos pessoalmen-

Richard Saigh – a partir de 1959, com a compra da totali-

te por Christian Saigh, vice-presidente da empresa e por

dade das ações da companhia.

uma equipe de diretores e executivos da companhia em
sua sede, em São Caetano do Sul, e ficaram muito bem

CONVERGÊNCIA DE IDEAIS

impressionados com o que viram e, claro, com o que pu-

Desde então, o Moinho Santa Clara só se fez crescer, por

deram saborear, durante uma degustação especialmente

meio da ampliação de seu parque industrial, investindo

organizada para a ocasião, com vários produtos elabora-

sempre no uso de matérias-primas selecionadas e de

dos com várias farinhas de trigo e pré-misturas que inte-

pureza inigualável, bem como na aquisição de equipa-

gram o gigantesco portfólio da marca.

mentos de tecnologia avançada e no uso de modernas

E a visita não poderia ter acontecido num momento

metodologias de produção. “Tudo isso, no âmbito de uma

melhor, no ano em que o Moinho Santa Clara comemora

busca contínua por qualidade e, sobretudo, com o auxílio

seus 90 anos de atividades. Fundada em 1927, por Emilio

de uma equipe muito competente. A gente acredita que

Gianini, um cidadão de muita fibra, durante uma séria

as empresas são constituídas por pessoas e por equipes
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capacitadas. Hoje, temos a sorte de ter na empresa co-

do nível, do porte e com a expertise e a respeitabilidade

laboradores com mais de 25, 30, 40 anos de casa. Todos

do Moinho Santa Clara é motivo de honra e de grande

têm uma meta, têm um objetivo. E a gente consegue ter

orgulho, extensíveis, é claro, aos panificadores de todo o

uma convergência de ideais, mantendo a nossa filosofia,

Brasil. Saber que a gente pode contar com o Christian e

as nossas metas e as nossas características intactas. Nos-

toda a sua equipe no desenvolvimento e na oferta de pro-

sos colaboradores conhecem a nossa história, e sabem da

dutos de altíssima qualidade não é apenas uma questão

importância de preservá-la”, enfatiza Christian Saigh.

de segurança técnica, como também uma garantia de

Ainda dentro dessa proposta, Christian também des-

que vamos sempre poder oferecer aos clientes de nos-

taca o trabalho de algumas instalações especiais e servi-

sas padarias o melhor que existe em termos de farinhas

ços da empresa, mantidos para fazer valer tais compro-

e produtos para panificação que a indústria nacional e

missos e garantir a seus clientes – entre os quais milhares

mundial pode lhes proporcionar”, resume, por sua vez, o

de padarias e panificadores de São Paulo – a melhor fa-

presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira.

rinha de trigo e os melhores produtos na hora da compra. Entre eles, o do Laboratório de Controle de Qualidade
– que realiza análises reológicas e físico-químicas desde
a matéria-prima (o trigo, que chega em caminhões e em
vagões de trem na linha férrea que abastece a fábrica) até
os produtos acabados (farinha, farelo e gérmen de trigo) –
e, ainda, a Padaria Experimental, que, por meio de testes,
monitora a qualidade e a performance desses itens, simulando seu uso numa padaria tradicional. “Isso, é claro,
sem falar do nosso departamento de Assistência Técnica, que atende aos clientes em suas próprias instalações,
para esclarecimento de dúvidas, avaliação e solução de
ocorrências, treinamento, demonstração e/ou desenvolvimento de produtos. É só chamar, que nossos técnicos
irão até eles”, faz questão de ressaltar o vice-presidente e
também diretor superintendente do Moinho Santa Clara.
“Para nós, panificadores de São Paulo, associados e
membros das Diretorias do SAMPAPÃO, ter um parceiro
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ATUALIZAR-SE
(RAPIDAMENTE)

Mesmo diante da retração da
economia, as perspectivas
continuam boas para o foodservice
na padaria. Mas o panificador deve
ficar muito atento às tendências
para o segmento e, principalmente,
às novas demandas do consumidor
de alimentação fora do lar.
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É PRECISO

O

Instituto Foodservice Brasil (IFB), entidade que reúne as principais empresas
da alimentação fora do lar no Brasil, divulgou recentemente os resultados da

Cielo no setor em março de 2017, registrando crescimento nominal de 3,9% na comparação anual. Já o
número de transações aumentou 1,1% na comparação anual. No conceito “Mesmas Lojas”, o setor teve
um crescimento nominal de 3,0% de vendas. Já o
número de transações no mesmo conceito aumentou 0,8% em março de 2017 na comparação anual.
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Esses dados servem como bom indicativo para o grande
número de padarias que já atuam no segmento de foodservice, assim como incentivo para aquelas que pensam
em incluir modalidades de refeições por quilo ou de bufê
com preço fixo à sua rotina diária de serviços ao cliente.
Mesmo diante da retração econômica, o mercado de
foodservice apresenta sinais de crescimento. De acordo
com o levantamento do IFB, o segmento fatura R$178
bilhões e atende cerca de 80 milhões de consumidores
mensalmente. Especialistas acreditam que esse é um mo-

“Outra tendência
é a intensificação
da proposta de
conveniência,
unindo agilidade
e qualidade
na entrega do
serviço”.

mento de desafios para o setor, porque, embora o hábito
de comer fora de casa seja comum para muitos brasileiros, as incertezas quanto ao futuro – renda e emprego –
pode ser uma barreira para o aumento do ticket médio
de mais estabelecimentos e, consequentemente, o crescimento do nicho em todo o País. No entanto, a projeção de
crescimento para 2017 continua firme.
Mas quem está pensando em introduzir o sistema de
foodservice em sua padaria deve ficar atento às novas
tendências de mercado, buscar inovação e ter um plano
de negócios em constante evolução. Contudo, segundo
Karyna Muniz, consultora, coordenadora e conteudista
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de produtos e soluções para foodservice do pro-

é claro, por mais que seja rápido, o espaço do

grama “Receita de Sucesso” do Sebrae-SP, produ-

restaurante tem que ser aconchegante e eficien-

tos e conceito não são suficientes para sobressair

te”, deixa o alerta.

nesse setor visado pela concorrência. Mais do que

Nessa lista, além do uso de equipamentos com

isso, é preciso gestão e, ainda, ficar de olho em al-

tecnologias embarcadas capazes de aumentar a

gumas tendências que devem guiar esse mercado

produção e otimizar processos, o panificador pre-

a partir de agora.

cisa ficar esperto às mudanças de hábito do consumidor, principalmente nesses tempos em que todo
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mundo anda preocupado em guardar seu dinheiro

Uma delas – velha conhecida dos panificadores,

no bolso. “Por exemplo, em vez de almoçar ou jan-

mas que deve ganhar mais força nos próximos

tar, muita gente agora opta por lanches mais refor-

meses e anos – é a da oferta de comidas sau-

çados. E o empreendedor deve estar ligado nesse

dáveis. “Do campo à mesa é um conceito que

movimento”, ensina a consultora.

vem crescendo no Brasil. Assim, é preciso acom-

Além disso tudo, o gestor de foodservice não

panhar a necessidade do consumidor, que vem

deve fechar os olhos para a chegada de uma nova

procurando cada vez mais uma vida equilibrada

geração de consumidores ao mercado, que já não

e sustentável”, aponta Karyna. Outra tendência

se contentam em “traçar” aquele clássico prato

é a intensificação da proposta de conveniência,

de arroz, com feijão, bife e batata frita na hora do

unindo agilidade e qualidade na entrega do ser-

almoço. “Então, o empreendedor deve pesquisar

viço, que aparece como aspecto decisivo e que

se realmente conhece seu público-alvo e, a partir

também vai, cada vez mais, pesar na balança:

dessa análise, definir um planejamento bem mais

“Mesas coletivas, restaurantes sem garçom e en-

assertivo para seu espaço de restaurante”, deixa

trega rápida da refeição tendem a dar certo. Mas,

como ensinamento final Karyna Muniz.
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ATRAVESSANDO
FRONTEIRAS

O

trabalho, assim como a educação, são se-

seu negócio próprio, uma casa aos moldes de uma pada-

mentes que, depositadas em terreno fértil,

ria brasileira por lá.

nascem e dão bons frutos. E ambas, assim

“Eu me apaixonei pelos doces e pães fabricados no

juntas, edificam o caráter e produzem a sa-

Brasil, principalmente, o pão francês, que não existe em

tisfação profissional. Essa tem sido a experiência cons-

minha terra natal. Na Nigéria, a população consome, ba-

tante da Escola IDPC, que ao longo de mais de 15 anos

sicamente, o pão de fôrma, mas é crescente o número de

de atividades, já empreendeu a educação e “colou-a” às

pessoas por lá que busca por opções saborosas, diferen-

vidas de mais de 16 mil alunos –, hoje, profissionais al-

tes e saudáveis de produtos panificados. Por isso, tenho

tamente gabaritados e capacitados para o desempenho

certeza de que quando eu e meu marido – que já é meu

de suas funções nas padarias, confeitarias, comércios de

primeiro aluno – começarmos a produzir o pão francês

alimentos e na indústria em geral.

em meu país, ele, com certeza, vai se transformar num

Mas engana-se quem pensa que o ensino de qualidade
da Escola IDPC é privilégio apenas do território nacional.

enorme sucesso entre o meus conterrâneos”, faz a aposta,
com muita convicção, a futura panificadora nigeriana.

Muitos alunos que passaram por seus cursos já tiveram

Aluna dedicada, referência de companheirismo entre

a oportunidade de colocar o resultado de todo esse co-

seus colegas e fã incondicional do Prof. Rui Ribeiro Cruz,

nhecimento aplicado, literalmente, sobre as mesas de mi-

da Escola IDPC (“Todos os docentes foram muito bons,

lhões de famílias ao redor do planeta.

mas ele foi especial, o melhor de todos, pois se esforçava

É o caso, por exemplo, da nigeriana Justina Uche Anie-

até para falar inglês, para me transmitir da melhor forma

lo, que, no final do último mês de maio, partiu para seu

todos os conhecimentos nos cursos que fiz com ele”, faz

país de origem, localizado na África Ocidental, levando

questão de ressaltar), Justina é um exemplo a ser segui-

consigo na bagagem um tesouro precioso, garimpado nas

do, sempre. Uma profissional completa e uma “pequena

salas de aulas teóricas e práticas da unidade de ensino

grande” semente que o SAMPAPÃO tem orgulho de ter

técnico profissional do SAMPAPÃO.

plantado naquele continente distante, mas também tão

Junto com seu marido, Justina morou por seis anos no
Brasil e, nos dois últimos, participou e foi diplomada com

próximo em termos de afinidade cultural, carinhosamente conhecido entre nós como “Mamãe África”.

mérito em diversos cursos da Escola IDPC, como o Técni-

Parabéns, Justina! Muita sorte e muito sucesso para

co em Panificação e Confeitaria e o de Pizzas, concluído

você e para toda a sua família nessa próxima etapa de

apenas dias antes de ela viajar para Lagos, capital da Ni-

sua vida! E que os deuses da panificação estejam sempre

géria, para começar a realizar um lindo sonho: montar

a seu lado!
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Aluna do SAMPAPÃO se prepara para fazer o maior
sucesso na panificação na Nigéria.

JUSTINA.
Da Escola IDPC
para fazer o
maior sucesso
na África, com
a sua padaria
brasileira.
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ESCOLA MÓVEL “ESTACIONA” EM VARGEM GRANDE

Marcus Frediani

Por meio de um acordo celebrado entre a Escola IDPC e a
Prefeitura Municipal de Vargem Grande Paulista, na Grande São
Paulo, a Escola Móvel do SAMPAPÃO permanecerá naquela cidade, entre os dias 31 de maio e 6 de julho, oferecendo à população local a oportunidade de participar de uma programação com
mais de 20 cursos gratuitos em panificação, confeitaria e produção de alimentos. As aulas, teóricas e práticas serão ministradas
em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Emprego dentro da unidade, que está estacionada na Secretaria de Assistência Social, localizada junto à Prefeitura, no Centro
daquele município. Na próxima edição da Revista IP&C, traremos
uma reportagem completa sobre esse tema. Aguarde!

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA OS MESES DE JULHO E AGOSTO/2017

JULHO
AGOSTO

CURSO

Higiene e Manipulação de Alimentos (8h)
Responsável Técnico (15h)
Tábuas de Frios (3h)
Atendimento ao Cliente (15h)
Pizzaiolo (20h)
Atendimento ao cliente (16h)
Higiene e Manipulação de Alimentos (8H)
Responsável Técnico (20H)
Sopas e Caldos (12h)
Doces Português (20h)
Confeitaria Avançada (132h)
Panificação Avançada (132h)
Rotulagem Nutricional (8H)
Balanceamento de Produtos (12)
Petit Four Avançado (8H)
Técnica de Congelamento de Pãe (12h)
Chocolataria Fina (20h)
APPCC (20H)
Festival de Pães Doces (8h)
Pães Flavorizados (8h)
Culinária Tailandesa (20h)
Cake Glass (8h)
Pães Rusticos com Fermentação Natural (20h)
Doces Finos com Decoração de Jóias Comestíveis (12h)
Sobremesas Empratadas Francesas (12h)
Pães Orgânicos (8h)
Especial de Massa Folhada (12h)
Petit Gateau (4h)
Macarrons Sofisticados (4h)
Obs.: As datas e horários poderão sofrer alterações. As turmas poderão ser
canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos. Para não perder
a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva. Obedecemos a
ordem de ligação dos interessados.
Escola IDPC
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DATA

DIAS

HORÁRIO

10/07 e 11/07
10/07 a 14/07
13/07
17/07 a 21/07

Seg. e Ter.
Seg. a Sex.
Qui.
Seg. a Sex.

15:30h às 19:30h
15:30h às 18:30h
15:30h às 18:30h
15:30h às 18:30h

01/08 à 07/08
01/08 a 04/08
01/08 e 02/08
01/08 à 07/08
01/08 à 03/08
07/08 à 11/08
07/08 à 22/09
07/08 à 22/09
07/08 a 08/08
09/08 a 11/08
10/08 à 11/08
10/08 à 14/08
14/08 à 18/08
14/08 a 18/08
15/08 à 16/08
17/08 à 18/08
21/08 à 25/08
21/08 e 22/08
21/08 à 25/08
23/08 à 25/08
28/08 à 30/08
28/08 à 29/08
30/08 à 01/09
30/08
31/08

Ter. à Seg.
Ter. a Sex.
Ter. e Qua.
Ter. à Seg.
Ter. à Qui.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. e Ter.
Qua. à Sex.
Qui. e Sex.
Qui. à Seg.
Seg. e Sex
Seg. à Sex.
Ter. e Qua.
Qui. e Sex.
Seg. à Sex.
Seg. e Ter.
Seg. à Sex.
Qua. à Sex.
Seg. à Qua
Seg. e Ter.
Qua. à Sex.
Quarta Feira
Quinta Feira

Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Manhã
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde

Maiores informações e inscrições: Secretaria – I.D.P.C.
Endereço: Rua Santo Amaro,313 – Bela Vista – Centro
Telefone: (11) 3113-0166
E-mail: secretaria@fundipan.org.br / Site: www.sindipan.org.br
@escola idpc

95898-4448

GOURMET / DIA DOS PAIS

PARABÉNS PRO PAPAI!
Ser pai não tem só a ver com trazer dinheiro para casa. Ser pai é também
– e principalmente – estar presente na vida dos filhos e dar exemplos e
sinalizações claras de que eles podem conseguir tudo o que desejarem,
“recheando-a” com atitudes e valores sólidos transmitidos ao longo de
gerações. A Escola IDPC faz uma singela homenagem a todos os pais, por
meio destas receitas especialmente criadas para eles. Oferece-as aos
clientes de sua padaria nessa data tão importante!
BOLO DE
CERVEJA ESCURA
RENDIMENTO: 1 UNIDADE COM,
APROXIMADAMENTE, 1.700G

MASSA

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1.
2.
1.
2.
3.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Bater o açúcar e a manteiga até dobrar de volume.
Adicionar os ovos aos poucos.
Adicionar os ingredientes secos e, por último, a cerveja escura.
Levar ao forno a 180ºC, por aproximadamente 35 minutos.

Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Açúcar Demerara Escuro Ovos
Manteiga
Cerveja Escura
Nozes
Casca e Raspas de Limão Casca e Raspas de Laranja Óleo
Fermento Químico
Gengibre Ralado
-

Quant. (g/ml)
500
340
300
300
200
160
100
100
80
24
20

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 182kcal = 764kJ
Carboidratos 19,3g
Proteínas 2,8g
Gorduras Totais 10,8g
Gorduras Saturadas 4,3g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,8g
Sódio 99mg

%VD(*)
9%
6%
4%
20%
20%
VD não estabelecido
3%
4%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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TORTA GELADA DE
CHOCOLATE E CAFÉ
RENDIMENTO: 6 UNIDADES COM
930G CADA

MOUSSE DE CHOCOLATE MEIO AMARGO
Ingredientes
Porcent. (%) Quant. (g/ml)
Chocolate Meio Amargo 100
500
Chantilly de Chocolate
100
500
Ovos
70
350
Gemas
42
210
Açúcar
13
65
Essência de Baunilha
q.b.

MOUSSE DE CAFÉ

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Mousse de Chocolate
1.
2.
3.
4.
5.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Misturar em um recipiente os ovos, as gemas e o açúcar.
Bater em batedeira até dobrar de volume.
Acrescentar o chantilly e bater até dobrar de volume.
Derreter o chocolate em banho- maria e incorporar à massa.
Reservar.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Mousse de Café
1.
2.
3.
4.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Misturar em um recipiente os ovos, as gemas e o açúcar.
Bater em batedeira até dobrar de volume.
Adicionar o chantilly e bater até dobrar de volume novamente.
Reservar.
5. Hidratar a gelatina e juntar ao café solúvel. Reservar.
6. Derreter o chocolate em banho-maria e misturar na massa aos
poucos.
7. Juntar a gelatina e misturar.

Informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 264kcal = 1.109kJ
Carboidratos 33,4 g
Proteínas 6g
Gorduras Totais 12,3g
Gorduras Saturadas 6.5g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 91,4mg

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Glaçagem
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Em uma panela, juntar o leite à glucose e à gelatina até
ferver. Reservar
3. Acrescentar os chocolates derretidos e misturar bem.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Pão-de-ló
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater em batedeira até dobrar de volume.
3. Assar em aro 23, em forno a 180ºC, por
aproximadamente 35 minutos.

MONTAGEM DA TORTA:
1. Em um bowl ou um recipiente redondo, colocar a
mousse de chocolate e espalhar entre as bordas.
2. Preencher com a mousse de café e finalizar a base com o
pão-de-ló.
3. Colocar para gelar por aproximadamente 1 hora.
4. Desenformar e adicionar a glaçagem.

Ingredientes
Chantilly
Ovos
Chocolate Branco
Gemas
Açúcar
Café solúvel
Gelatina incolor

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
500
60
300
40
200
36
180
13
65
10
50
2
10

GLAÇAGEM
Ingredientes
Chocolate ao Leite
Chocolate Branco
Fracionado
Leite Integral
Glucose
Gelatina Incolor

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
300
100

300

50
33
5

150
100
15

PÃO-DE-LÓ
Ingredientes
Farinha de Trigo
Ovos
Açúcar
Água
Chocolate ao Leite
Emulsificante
Fermento Químico

Porcent. (%) Quant. (g/ml)
100
1.100
100
1.100
90
1.000
40
450
9
100
8
90
2,3
25

%VD(*)
13%
11%
8%
22%
30%
VD não estabelecido
3%
4%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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PÃO DE MANDIOCA
RECHEADO COM
RICOTA TEMPERADA
(Método Esponja)

RENDIMENTO: 18 UNIDADES COM 230G CADA
ESPONJA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo Especial 40
Água
±22
Fermento Natural
16
Fermento bio.fresco
3,2

Quant. (g/ml)
720
396
288
54

REFORÇO

PROCESSO DE FABRICAÇÃO: Esponja
1. Pesar todos os ingredientes da esponja (inclusive a
água)
2. Colocar os ingredientes em um caixa de plástico e
misturar bem.
3. Cobrir com plástico e deixar fermentar por 60
minutos, ou até a esponja dobrar de tamanho.

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes do reforço (inclusive a
água).
2. Colocar a esponja com os ingredientes do reforço na
masseira.
3. Misturar por 1 minuto na velocidade lenta (1).
4. Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2), ou
ponto de véu.
5. Dividir a massa em partes com 230g cada e bolear.

6. Deixar descansar por 15 minutos.
7. Para recheio, misturar ricota, azeitona, cheiro verde,
sal e o requeijão cremoso.
8. Abrir a massa, rechear e modelar em formato de filão.
9. Pincelar gemas de ovos na metade do crescimento.
10. Fermentação final.

Câmara de Fermentação

Estufa

Temperatura
Umidade
Tempo de Fermentação

33º C
35 minutos

Forno Turbo

Forno de Lastro

Temperatura do forno
Tempo de forno

180º C
+- 25 minutos

Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo Especial 60
Mandioca Cozida
40
Ricota Fresca
28
Açúcar Refinado
5,8
Azeite
5,5
Gemas
8,3
Ovos
8,3
Leite em Pó
5,5
Glucose
2,2
Lecitina
3
Sal
1,8
Melhorador
1
Fermento Biológico Fresco 1,2
Água
5,5

Quant. (g/ml)
1.080
720
500
104
100
150
150
104
40
54
32
18
22
+-100

RECHEIO
Ingredientes
Ricota
Azeitona
Cheiro Verde
Sal
Requeijão Cremoso

Porcent. (%)
100
15
10
1
60

Quant. (g/ml)
1.000
150
100
10
600

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 187kcal = 785kJ
Carboidratos 22,8g
Proteínas 6,4g
Gorduras Totais 7.7g
Gorduras saturadas 3.3g
Gorduras Trans Menor ou igual
a 0,2g
Fibra alimentar 0.7g
Sódio 323mg

%VD(*)
9%
8%
9%
14%
15%
VD não estabelecido
3%
13%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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CROSTINI DE
LEMON PEPPER
RENDIMENTO: 20 UNIDADES COM

83G CADA.

MASSA

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes da receita
2. Colocar a farinha, o sal e o azeite na batedeira e
misturar por 1 minuto.
3. Adicionar a água aos poucos e em seguida o
fermento. Bater por 5 minutos.
4. Cilindrar a massa até ficar lisa.
5. Deixar a massa descansar por 15 minutos.
6. Cortar a massa com auxílio de um cortador.
7. Abrir a massa bem fina.
8. Aplicar azeite sobre a massa e espalhar o lemon
pepper.
9. Assar em forno de lastro na temperatura de
aproximadamente 250ºC por 3 minutos.

Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Lemon Pepper
5
Fermento Biológico Fresco 3
Sal
1,8
Azeite
10
Água
+- 55

Quant. (g/ml)
1.000
50
30
18
100
550

Informação Nutricional (Porção com 30g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 80kcal = 336kJ
Carboidratos 14,4g
Proteínas 2g
Gorduras Totais 2g
Gorduras saturadas 0.3g
Gorduras Trans Menor ou igual
a 0,2g
Fibra alimentar 0,7g
Sódio 73,6mg

%VD(*)
4%
5%
3%
4%
1%
VD não estabelecido
3%
3%

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

PRODUÇÃO DAS RECEITAS DO IDPC – Equipe Técnica da Escola IDPC:
Fotos: Cláudio Lira.

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

LACTOSE:

DE OLHO NO RÓTULO
Nova regra da Anvisa
estabelece a obrigatoriedade
de os fabricantes informarem a
presença de lactose em todos
os tipos de alimentos.

A

lactose é o açúcar presente no leite e
seus derivados. É um hidrato de carbono – mais especificamente, um dissacarídeo – que é composto por dois

monossacarídeos: a glicose e a galactose. Ela é o
único hidrato de carbono do leite e é exclusiva desse alimento porque é produzida apenas nas glândulas mamárias dos mamíferos: no leite humano
representa cerca de 7,2% e, no leite de vaca, cerca
de 4,7%. Seu sabor é levemente doce, sendo que as
leveduras não a fermentam, mas podem ser adaptadas para fazê-lo.
Quando nascemos, estamos aptos a digerir a lactose. Quando isso acontece, ela passa por um processo por meio de uma enzima chamada lactase.
Esta é responsável por quebrar a lactose em glicose,
a fim de que ela possa ser absorvida pelo intestino
delgado. Só que quando esse processo não ocorre,
alguns sintomas como diarreia, flatulência, dores de
barriga e inchaço no abdômen acabam aparecendo.
O tratamento indicado para essas patologias é
basicamente retirar ou diminuir a ingestão e frequência de alimentos que contenham lactose da
Pixabay

alimentação, tais como manteiga, queijo, creme
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RDC 135/2017, que inclui os alimentos para
dietas com restrição de lactose no regulamento de alimentos para fins especiais; e a segunda, a RDC 136/2017, que estabelece a obrigatoriedade de os fabricantes informarem a presença de lactose em todos os tipos de alimentos.
Segundo essa última RDC, a obrigação vale
para alimentos com mais de 100 miligramas
(mg) de lactose para cada 100 gramas
(g) ou 100 mililitros (ml) do produto, ou
seja, qualquer alimento que contenha
lactose em quantidade acima de 0,1%
deverá trazer a expressão “Contém Lactose” em seu rótulo. O limite de 100mg
é entendido como seguro para as
StockFree

pessoas com intolerância, baseado em referências técnicas e experiências de outros países.
Os fabricantes de alimentos poderão também empregar a expressão “Baixo Teor de Lactose” ou “Baixo em Lactose”
nos casos em que a quantidade de lactose estiver entre 100mg e 1g por 100g ou ml do alimen-

LACTOSE. Novas regras estabelece

to pronto conforme instruções do fabricante. Em

a obrigatoriedade de os fabricantes

de alimentos terá três tipos de rotulagem para a

informarem a presença dela
nos rótulos de todos os tipos de
alimentos.

síntese, com as novas regras, o mercado brasileiro
lactose: “Zero Lactose“, “Baixo Teor” e o já mencionado “Contém Lactose”.
Em até 24 meses – ou seja, até o início de 2019
–, todos os alimentos disponíveis no mercado deverão atender à nova regra de rotulagem. Esse

de leite e iogurte. Uma preocupação importante

prazo foi definido com base no tempo que a in-

é complementar a alimentação com alimentos

dústria e seus fornecedores precisam para ade-

que sejam fontes de cálcio, a principal dos leites

quação e também para esgotarem os estoques

e derivados. Uma substituição inteligente são as

atualmente existentes. Apenas os estabelecimen-

bebidas à base de soja, peixes, frutas oleaginosas,

tos que preparam os alimentos – sejam eles sem

vegetais escuros (couve, brócolis, espinafre), aipo

embalagens ou embalados no próprio ponto de

e semente de gergelim.

venda a pedido do consumidor – não estão obrigados a informarem sobre o conteúdo de lactose.

NOVAS REGRAS DA ANVISA

E o que nem todo mundo sabe (mas precisa saber)
é que no dia 9 de fevereiro de 2017, a Anvisa pu-

FONTE: http://portal.anvisa.gov.br / RDC136/2017

blicou novas regras para rotulagem de produtos

MONISE BAAMONDE (CRN 39239) é nutricionista e coordenadora
da Escola IDPC/SAMPAPÃO.

com lactose. São duas resoluções: a primeira é a
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JURÍDICO CÍVEL / SEGURANÇA PATRIMONIAL

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro

StockFree

A necessidade de contratação de seguro contra incêndio precisa
beneficiar também o locador do imóvel.

SEGURO PARA TODOS

N

ão é nenhuma novidade que as locações empresa-

enchidos todos os requisitos exigidos pela Lei nº 8.245/91,

riais possuem o direito a ajuizar Ação Renovatória

o locatário tem direito a ajuizar Ação Renovatória de Alu-

de Aluguel, visando à renovação compulsória deste, des-

guel, a fim de fazer a renovação compulsória deste.

de que obedecidos os requisitos legais. Tal medida pro-

Para tanto, no momento de ajuizar a ação o locatário

cura beneficiar o empresário que investe altas quantias

deverá providenciar vários documentos que comprovem

num estabelecimento comercial e não pode se ver priva-

o fiel cumprimento do Contrato de Locação em vigor. Po-

do pelo locador de uma eventual não renovação do Con-

rém, é muito frequente o não cumprimento de algumas

trato de Aluguel.

cláusulas contratuais previstas pelo locador e pelo loca-

Para ter direito a Ação Renovatória de Aluguel o locatário precisa: 1) que o contrato a renovar tenha sido cele-

tário, sendo mais comum a ausência da apólice do seguro
contra incêndio beneficiando o proprietário do imóvel.

brado por escrito e com prazo determinado; 2) que o pra-

O seguro contra incêndio é fundamental em todas as

zo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos

espécies de locação, sendo convencionado no momento

ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; e 3)

de assinatura do Contrato de Locação a qual parte in-

que o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo

cumbe a sua contratação. No caso das locações não re-

ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. Pre-

sidenciais – por envolverem um risco maior à segurança
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StockFree

DA NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO

Quando o locatário deixa de cumprir o estipulado no contrato - isto é, a contratação do seguro contra incêndio beneficiando o locador, o primeiro deixa de possuir o direito a ver
seu Contrato de Locação renovado. Uma das hipóteses de
defesa que o locador possui na Ação Renovatória de Aluguel
para não renovar o contrato, é alegar o não cumprimento
integral do contrato em vigor. Ou seja, após o ajuizamento da Ação Renovatória de Aluguel por parte do locatário, o
locador poderá apresentar defesa alegando que aquele deixou de cumprir com o contrato pactuado ao não contratar o
seguro contra incêndio em favor da pessoa correta.
Para evitar que a Ação Renovatória de Aluguel seja julgada improcedente, perdendo assim o direito à renovação
do aluguel, é muito comum os panificadores correrem
para contratar o seguro contra incêndio beneficiando o
locador no momento de ajuizamento da Ação Renovatória de Aluguel. Essa prática é arriscada e não recomendada: o momento ideal da contratação do seguro contra

“É muito frequente o não
cumprimento de algumas
cláusulas contratuais previstas
pelo locador e pelo locatário,
sendo mais comum a ausência
da apólice do seguro contra
incêndio beneficiando o
proprietário do imóvel.”

incêndio é no momento da assinatura do contrato.
CONCLUSÃO

Portanto, sugerimos a todos os empresários do setor a
efetuarem uma rigorosa análise de seu Contrato de Locação e verificarem a obrigatoriedade ou não da contratação do seguro contra incêndio beneficiando o proprietário
do imóvel-locador. Se houver cláusula contratual determinando que cabe ao locatário a contratação do seguro,
sugerimos ao panificador que o faça o mais rápido possível, contratando o seguro contra incêndio beneficiando
o locador, no valor determinado no contrato. Mais uma
vez ressaltamos que este seguro não se confunde com o

do imóvel –, é muito comum as partes estipularem em
contrato que cabe ao locatário a sua contratação, beneficiando o locador.

seguro contra incêndio de proteção à empresa.
E, mais uma vez, salientamos que o tema é importante devido ao número alto de panificadores que não con-

E é muito frequente, também, o locatário contratar

tratam o referido seguro, somente deixando para fazê-lo

seguro contra incêndio junto à seguradora, colocando a

no momento de propositura da Ação Renovatória de Lo-

si mesmo como beneficiário, ou seja, contratando moda-

cação. Tal prática é arriscada demais para um empresário

lidade de seguro não prevista no contrato, com objetivo

que investe altas quantias em um estabelecimento e es-

de proteger a empresa contra tal risco. Assim, o locatário

pera segurança quanto ao seu futuro.

esquece-se de cumprir o contrato, deixando de beneficiar
outro prejudicado do incêndio, que é o locador, proprietário do imóvel, que estará privado de usufruir um bem de
sua propriedade, em decorrência do evento.
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CONEXÃO FIESP / ECONOMIA

CRESCIMENTO.
Pesquisa do Depecon
aponta avanço de
1,9% na atividade da
indústria.

StockFree

Resultado
positivo
mostrado pelo
levantamento da
Fiesp e do Ciesp
encerra série de
sete trimestres
de queda.

INDÚSTRIA AVANÇA NO 1º TRIMESTRE

O

Indicador de Nível de Atividade (INA) da indústria

ção já avaliada pela entidade, tendo como base para isso

paulista registrou avanço de 1,9% no primeiro tri-

este primeiro trimestre positivo do indicador. “Em mar-

mestre de 2017, encerrando uma série consecutiva de

ço passado falamos em uma tendência de recuperação

sete trimestres de queda, na série com ajuste sazonal. No

lenta, gradual e turbulenta para a indústria. Hoje, acres-

mesmo período do ano anterior, o recuo foi de 2,4%. No

centamos que ela se manterá assim, porém com fragili-

resultado apurado em março, houve queda de 0,9%. Já no

dade e, claro, carregando um olhar também político das

acumulado em 12 meses, na série sem ajuste sazonal, a

reformas, que, de certa maneira, vai moldar o ânimo da

retração foi de 6,6%. Os resultados foram divulgados no

economia”, detalha Francini.

final de abril pelo Departamento de Pesquisas e Estudos
Econômicos da Fiesp e do Ciesp (Depecon). O INA acompanha o total de vendas reais, as horas trabalhadas na
produção e a utilização da capacidade instalada (NUCI)

PAULO FRANCINI.
Olhar político das
reformas também
vai moldar o ânimo
da economia.

da indústria de transformação paulista.
De todos os indicadores de conjuntura que compõem
o INA em março, a variável das horas trabalhadas na
produção (-1,6%) foi a que exerceu maior influência na
formação do resultado negativo no mês apresentado. O
Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) caiu
0,6 ponto percentual (p.p). No sentido contrário, o total de
vendas reais subiu 1,7%.
negativo de março não invalida a tendência de recupera-
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ABIEPAN

UM CONVÊNIO MUITO PRODUTIVO

EVOLUÇÃO
CONSTANTE.
Normas
aperfeiçoadas
proporcionam a
oferta de máquinas
cada vez mais
eficazes e seguras.

Seguem em ritmo acelerado as tratativas do convênio celebrado
entre a ABIEPAN e o SEBRAE, que tem por objetivo o desenvolvimento
de normas técnicas voltadas à segurança e à higiene de máquinas
destinadas ao setor de panificação. Saiba, aqui, como ele funciona.

A

o falarmos de normas aplicáveis a máqui-

Por esse motivo, o desenvolvimento de normas

nas e a equipamentos, observamos a exis-

Tipo C para diversas máquinas – como, por exem-

tência de três tipos diferentes delas. As primeiras

plo, moinhos, boleadoras, fatiadeiras, divisoras,

são aquelas chamadas do Tipo A, que são as nor-

entre outras – tem relevância tão grande nos tra-

mas fundamentais de segurança, que tratam com

balhos normativos realizados no âmbito do Con-

rigor fundamentos técnicos, princípios e concei-

vênio SEBRAE-ABIEPAN.

tos relativos à segurança aplicáveis a todo tipo
de máquina. Já as normas Tipo B são aquelas que

PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICOS

tratam aspectos de segurança, como o ruído, ou

A decisão de produzir uma norma técnica é da

tratam dispositivos de segurança, por exemplo,

ABNT, tendo como motivação, por exemplo, as

comandos bimanuais, que são temas aplicáveis a

solicitações setoriais ou aquelas feitas pelo Mi-

uma extensa gama de máquinas. Por fim, as nor-

nistério Público do Trabalho. Tendo aquele órgão

mas Tipo C são aquelas que se aplicam a um tipo

decidido produzir uma norma ou um conjunto

de máquina ou a um grupo específico delas, es-

delas, essa atividade fica a cargo de um Comitê

tabelecendo prescrições de segurança aplicáveis.

que, por sua vez, encaminha esta atividade para

Cabe aqui ressaltar, que a existência das nor-

uma Comissão de Estudos já existente, ou a ser

mas Tipo C é extremamente importante para os

especificamente criada para essa finalidade.

projetistas, fabricantes e usuários, já que no de-

As normas destinadas ao setor de panificação

senvolvimento delas são analisados os aspectos

são desenvolvidas em reuniões mensais da CE

relativos à segurança tidos como fundamentais.

004:019.002 – Comissão de Estudos de Máquinas
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para Panificação, que está subordinada ao CB 004 –

ESTRUTURA BÁSICA

Comitê Brasileiro de Máquinas e Equipamentos. Es-

Na medida em que as normas são desenvolvidas

ses encontros são realizados em São Paulo, na sede

pela Comissão de Estudos – respeitando todos os

da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e

passos processuais –, e são publicadas pela ABNT,

Equipamentos (ABIMAQ).

entende-se que elas sejam utilizadas pela sociedade,

Dessa comissão, participam representantes de

ou seja, pelos fabricantes, laboratórios de ensaios,

fabricantes, de usuários e de instituições neutras,

engenheiros projetistas, profissionais responsáveis

como universidades, institutos de pesquisa, Minis-

pela fiscalização, usuários e outros. Assim, por inter-

tério Público, entre outras. Nela, as decisões são to-

médio da sua aplicação, elas produzem resultados

madas de maneira democrática e, ao longo das reu-

imediatos, tais como a produção de máquinas com

niões, são tecnicamente discutidos os assuntos que

mais qualidade e mais seguras.

devem compor a norma propriamente dita, sendo
que as discussões são sempre orientadas no senti-

As normas produzidas para o setor de panificação

do de se chegar ao consenso de forma a satisfazer

apresentam a seguinte estrutura básica:

todos os setores ali representados. Como resultado,

Escopo – Nele se estabelece quais tipos de equipa-

obtém-se um texto normativo básico, que representa

mento são abrangidos pela norma.

tecnicamente o que se deseja para o assunto objeto

Referências normativas – Aqui são relacionadas to-

de normalização. Esse texto é encaminhado para a

das as referências legais importantes para o per-

ABNT, que é responsável por colocar as decisões da

feito entendimento e aplicação da norma.

comissão na linguagem e nos padrões adequados a
uma norma técnica.

Termos e definições – Esta seção da norma envolve as
definições de termos nela utilizados, a fim de que se

Muitos possíveis interessados no conteúdo das

tenha a adequada compreensão do texto normativo.

normas não participam, por diversos motivos, dos tra-

Descrição – Aqui, a finalidade é estabelecer a des-

balhos realizados pela Comissão de Estudos. Assim,

crição básica dos equipamentos abrangidos pela

para garantir que o processo de elaboração das nor-

norma, para que não haja dúvidas sobre sua apli-

mas seja, de fato, conduzido com zelo dentro dos prin-

cabilidade.

cípios democráticos, o texto elaborado pela Comissão

Riscos – Uma questão fundamental consiste na

de Estudos é submetido à Consulta Nacional, o eu pro-

identificação dos riscos que uma máquina abran-

porciona a qualquer cidadão brasileiro a oportunidade

gida pela norma pode apresentar. Esta seção, en-

de se manifestar em relação ao seu conteúdo.

tão, tem a função de relacioná-los – por exemplo,

Os textos permanecem disponíveis para Con-

riscos mecânicos, elétricos, falta de higiene, ergo-

sulta Nacional na internet pelo período de 60 dias

nômicos e ruído –, sendo que estes devem ser ade-

corridos, a fim de que possa ser baixado e analisado

quadamente tratados no projeto das máquinas.

cuidadosamente. E, de acordo com essa análise, o

Requisitos e medidas de segurança e higiene –

cidadão pode elaborar um voto, que é submetido à

Nesta seção são estabelecidas as medidas de se-

ABNT. Caso o texto receba considerações – ou seja,

gurança mínimas que devem ser adotadas, com

reprovado –, seu conteúdo volta para analise técnica

o propósito de eliminar ou minimizar os riscos

da Comissão de Estudos, a fim de que seja promovi-

identificados. A conformidade de um equipamen-

da uma nova discussão dos pontos em conflito. Após

to com essas medidas estabelece as condições de

todo esse trâmite, e, havendo aprovação unânime do

segurança.

texto, este é encaminhado à ABNT para análise final

Informações para uso – Esta seção se refere, basi-

e posterior publicação. Note-se que, somente após

camente, ao manual técnico do produto, estabele-

a publicação é que se tem, de fato, uma norma téc-

cendo os requisitos que este deve atender.

nica, que só então, passará a produzir seus efeitos.
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Marcações – É comum as máquinas receberem mar-

cações tais como avisos, alertas, símbolos indican-

Com tudo isso, pode-se dizer que a segurança é

do cuidados a serem tomados e assim por diante.

o foco fundamental das normas elaboradas para o

Assim, nesta seção são indicadas as marcas que

setor de panificação. A busca pela segurança envol-

devem ser compulsoriamente apostas à máquina.

ve a minimização dos riscos identificados em cada
tipo de máquina, bem como a incorporação de to-

MÁQUINAS MELHORES

das as exigências existentes na NR-12 aplicáveis a

Tendo em vista a ampla abordagem das questões de

cada tipo de máquina. Essa visão leva, obrigatoria-

segurança fundamentada em normas técnicas na-

mente, à conclusão de que, se uma máquina aten-

cionais e internacionais, verifica-se que a conformi-

de ao disposto nas normas, ela, em consequência,

dade dos produtos com as normas Tipo C acarretam,

está em conformidade com a NR-12. Esse fato é de

necessariamente, melhorias dos produtos, uma vez

suma importância para todos os atores envolvidos,

que determinam a utilização de componentes de

já que confere segurança ao usuário e ao fabri-

qualidade, bem como de manuais técnicos que pro-

cante. Falando especificamente de máquinas para

porcionem a operação segura das máquinas e equi-

panificação, vale salientar, como exemplo de segu-

pamentos, entre outros quesitos.

rança, a impossibilidade de uma partida inespera-

Complementarmente, a qualidade também é me-

da do equipamento, sem que as proteções fixas ou

lhorada, uma vez que as normas técnicas estabelecem

móveis intertravadas estejam em suas posições de

exigências de cunho tecnológico, que levam os fabri-

uso, ou que o acionamento seja feito por meio do

cantes a tomarem cuidados adicionais com o projeto,

rearme manual.

tanto no que diz respeito à fabricação, quanto à de-

Tendo em vista a abrangência, estrutura e a

finição das matérias-primas e dos materiais a serem

quantidade de normas elaboradas e em processo de

utilizados no processo produtivo. Esse comportamen-

elaboração, a conclusão é clara: teremos, cada vez

to dos fabricantes induzido pelas normas técnicas re-

mais, a oferta de máquinas mais eficazes e mais

sulta, com certeza, em benefícios para todo o espec-

seguras, o que contribuirá para a melhoria das con-

tro de usuários. Como exemplo de aprimoramento da

dições operacionais de todas as cerca de 65.000 pa-

qualidade das máquinas, pode ser citada a exigência

darias do País.

de que os componentes do seu sistema de segurança
possuam certificações que confiram ao processo mais

FONTE: ABIEPAN

qualidade ao produto e proteção ao operador.
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PELO FIM DA

El País

CIPAN divulga manifesto contrário ao
tratamento abusivo que vem sendo
dado aos panificadores da Venezuela.

CRISE INSTALADA.
Clientes compram
pão subsidiado em
uma confeitaria de
Caracas.

A

mais recente polêmica entre o regime de Nicolás Maduro e os comerciantes na Venezuela
tem os panificadores como protagonistas. O
presidente está decidido a obrigar as padarias

a destinar 90% do saco de trigo que o Estado lhes subsidia
para o preparo de tipos mais baratos de pão (baguete e
pão francês). O chefe de Estado deu conotações bélicas à
aposta. Chama-a de “a guerra do pão” e, para tentar vencê-la, pôs em prática o plano 700, que consiste em agressivas fiscalizações aos estabelecimentos do município de
Libertador (centro-oeste da Região de Caracas) por parte
da Superintendência Nacional para Defesa dos Direitos
Socioeconômicos (Sundee).
Face a tal situação, a CIPAN– Confederação Interamericana da Indústria do Pão, entidade que congrega as entida-

“As padarias do país precisam de 120.000 toneladas de trigo por mês
para atender à demanda, mas o governo só distribui 30.000”
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des de panificação nas Américas, publicou um manifesto
Estadã
o

de apoio aos panificadores venezuelanos e de repúdio à
posição do governo daquele país, denunciando o que caracterizou como “uma clara perseguição à essa classe industrial, que há muito tempo vem lutando para manter
seus negócios e os empregos que geram”, em decorrência
da escassez de matéria-prima e da crise econômica gerada
pelo próprio governo da Venezuela. O documento, assinado pelo presidente, da CIPAN, Antero José Pereira – também
vice-presidente da UIBC – União Internacional de Panificação e Confeitaria e, ainda, presidente do SAMPAPÃO –,
foi distribuído à imprensa e divulgado por diversos veículos da mídia impressa, eletrônica e na internet em todo o
Brasil e no exterior. (Veja a íntegra do Manifesto da CIPAN no
quadro desta página)
FILAS E INSATISFAÇÃO POPULAR

Segundo informa a edição global do jornal espanhol

NO ESTADÃO.
O manifesto
da CIPAN foi
repercutido
por diversos
veículos, entre
eles o jornal O
Estado de São
Paulo, que o
destacou na
coluna “Direto
da Fonte”, de
Sonia Racy.

El País, os pães tipo baguete eram itens de destaque do
jantar dos venezuelanos, mas a dura escassez que tem
caracterizado o governo de Nicolás Maduro – ocasionada

Hoje na Venezuela não há oportunidade de escolher

por uma medida que pretende obrigar quase todo o co-

entre um café da manhã com as populares arepas (torra-

mércio, no âmbito de uma economia inflacionária, a tra-

das recheadas) ou pão tipo baguete. Por lá, às longas filas

balhar com uma margem de lucro de 30%, sem reconhe-

que se formam todas as horas do dia diante dos super-

cer o custo de reposição da mercadoria na hora de fixar o

mercados para adquirir produtos básicos, se somam, ago-

preço de venda – mudou esses hábitos.

ra, àquelas que passaram a se formar também na frente
das padarias para a compra dos pães regulamentados.

MANIFESTO CIPAN
A CIPAN – Confederação Interamericana da Indústria do Pão, que congrega as entidades de panificação das Américas, através de seu presidente, vem
manifestar publicamente sua solidariedade aos panificadores venezuelanos e mostrar sua indignação
diante dos fatos noticiados pela Imprensa daquele
país, uma clara perseguição a essa classe industrial,
que há muito tempo vem lutando para manter seus
negócios e os empregos que geram, em decorrência
da escassez de matéria prima e a crise econômica
gerada pelo próprio governo do país. As recentes medidas divulgadas pelo governo venezuelano atingem
injustamente a classe dos panificadores do país tornando ainda mais difícil a situação.
Antero José Pereira
Presidente da CIPAN

O governo acusa as padarias de destinarem a farinha de
trigo à fabricação de cachitos (pão recheado de presunto),
pastelitos (massas folhadas recheadas com queijo e presunto), doces, bolos e produtos não regulamentados. Sua
venda permite compensar, mediante a operação de subsídio cruzado, as perdas com os tipos de pão regulamentados, cujo preço está abaixo do custo real.
A Fevipan, associação dos empresários de panificação,
não aceita essa explicação. Na semana passada, quando
o governo começou a visitar as padarias na capital venezuelana para obrigá-las a cumprir as diretrizes de Maduro, a entidade afirmou que 80% dos seus membros não
tinham estoques e os 20% restantes estavam recebendo
apenas 10% da farinha necessária para produzir. “As padarias do país precisam de 120.000 toneladas de trigo por
mês para atender à demanda, mas o governo só distribui
30.000”, informa a associação.
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CIPAN PROMOTES ALTERNATE MEETING IN ARGENTINA

SAMPAPÃO PRESTIGATES FIESP MICRO AND SMALL INDUSTRY
CONGRESS

Under the command of its president Antero José Pereira - also
president of SAMPAPÃO –, the Inter-American Bread Industry
Confederation (CIPAN) promoted another Alternate Meeting
of the organization last April 28th in Rosario, Argentina. The
meeting, which was attended by almost all the representatives of
the baking and confectionery entities of the American continent,
had the objective of updating the information of their respective
markets, as well as the alignment of common strategies for
the forwarding of univocal development proposals for the
region. Among them were the achievements of the upcoming
International Baking and Confectionery Union (UIBC) and CIPAN
congresses in Mexico next October, as well the participation
of the organization in the World Nutrition Congress, which
will be held between the 15th and 20th of the same month, in
Argentina, focusing on the technical and scientific issue of bread
consumption. The meeting in Rosario was also attended by Rui
Manuel Rodrigues Gonçalves, director of International Relations
of CIPAN and vice-president of Sindipan-SP, Giovani Assis
Mendonça, Abip’s executive director, and Antonio Saú Rodriguez,
SAMPAPÃO Board advisor.

On May 22nd, in São Paulo, the president of SAMPAPÃO
Antero José Pereira, and the vice-president of Sindipan-SP Rui
Manuel Rodrigues Gonçalves, as well as several directors and
representatives of the baking entities of São Paulo attended
the 12th Congress of Micro and Small Industry. The event was
organized by the Department of Micro, Small and Medium
Industry (Dempi) of Fiesp. “This is one of the most important
events held in São Paulo, to promote the discussion of issues
of great relevance in the search for new opportunities for
MPIs, among them credit and the unbureaucratization
of access to business leverage, the transformation of
competitiveness In value innovation and the potentiation
of strategies to add value to the customer”, said president
Antero. “Parallel to any crisis, we can not stop. You can not
play with 14 million unemployed people in Brazil. Let us
devote ourselves to the maximum so that this wheel does not
stop. Necessity is the mother of all inventions”, said, in turn
Paulo Skaf, president of Fiesp.

CIPAN PROMUEVE REUNIÓN ALTERNA EN ARGENTINA

SAMPAPÃO PRESTIGA EL CONGRESO FIESP DE MICRO Y PEQUEÑA
INDUSTRIA

Bajo el mando de su presidente Antero José Pereira, también
presidente de SAMPAPÃO, la Confederación Interamericana de
Industrias del Pan (CIPAN) promovió otra Reunión Alterna de
la organización el pasado 28 de abril en Rosario, Argentina. La
reunión, a la que asistieron casi todos los representantes de las
entidades panificadoras y confitarias del continente americano,
tuvo como objetivo actualizar la información de sus respectivos
mercados, así como la alineación de estrategias comunes para
el envío de propuestas de desarrollo unívoco de la región. Entre
ellos se encuentran los logros de los próximos congresos de
la Unión Internacional de Panificación y Confitería (UIBC) y
CIPAN en México en octubre próximo, así como la participación
de la organización en el Congreso Mundial de Nutrición, que
se celebrará entre el 15 y el 20 del mismo mes, en Argentina,
enfocándose en el tema técnico y científico del consumo de
pan. En la reunión de Rosario participaron también Rui Manuel
Rodrigues Gonçalves, director de Relaciones Internacionales de
CIPAN y vicepresidente de Sindipan-SP, Giovani Assis Mendonça,
director ejecutivo de Abip, y Antonio Saú Rodríguez, consejero de
SAMPAPÃO.

El 22 de mayo, en São Paulo, el presidente de SAMPAPÃO
Antero José Pereira y el vicepresidente de Sindipan-SP Rui
Manuel Rodrigues Gonçalves, así como varios directores
y representantes de las entidades de panadería de São
Paulo Y Pequeña Industria asistieron al 12º Congreso de
Microempresas. El evento fue organizado por el Departamento
de Micro, Pequeña y Mediana Industria (Dempi) de Fiesp.
“Este es uno de los eventos más importantes celebrados
en São Paulo, para promover la discusión de temas de gran
relevancia en la búsqueda de nuevas oportunidades para los
MPI, entre ellos el crédito y la desburocratización del acceso
al apalancamiento empresarial, la transformación de la
competitividad en valor La innovación y la potenciación de
estrategias para agregar valor al cliente”, dijo el presidente
Antero. “Paralelamente a cualquier crisis, no podemos parar,
no se puede jugar con 14 millones de parados en Brasil, nos
dediquemos al máximo para que esta rueda no se detenga, la
necesidad es la madre de todos los inventos”, dijo, a su vez,
Paulo Skaf, presidente de Fiesp.
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SERVIÇOS

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS
DO SAMPAPÃO!

Conheça, agora, as novas padarias e
estabelecimentos que passaram a fazer parte do
time de sucesso do SAMPAPÃO!
PANIFICADORA FEOLA LTDA.
Largo Padre Péricles, 120 - Perdizes
ORQUÍDEA DOS PÁSSAROS PÃES E DOCES LTDA.
Av. Sabiá, 383 - Indianópolis
INDIA MAGNÓLIA SANTOS SILVA PADARIA - ME
Av. Otacílio Tomanik, 1.226 - Butantã
PANIFICADORA SÍLVIO & CÂNDIDO LTDA.
Av. do Rio Pequeno, 715 - Rio Pequeno

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA
ESCOLA IDPC 2017

“ALÔ, CONTABILIDADE!”,
AGORA TAMBÉM
A SEU DISPOR

D

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)

esde o dia 18 de abril, o SAMPAPÃO está disponibilizando

Congelamento de Pães (Pães Congelados) (12h)

aos seus associados mais um importante serviço: o “Alô,

Cup Cake de Páscoa (8h)

Contabilidade!”, que foi criado para sanar todas as dúvidas e
responder as frequentes perguntas dos panificadores nas áreas
contábil e fiscal.
Para tanto, o novo serviço criou três canais de atendimento
para os interessados:
1. Atendimento presencial – realizado todas as terças-feiras, na sede do SAMPAPÃO.
2. Pelo telefone ou pelo Whatsapp – por meio de um número exclusivo para esse serviço, o (11) 95002-5163, durante o horário comercial (das 8h00 às 17h00).
3. Por e-mail – por intermédio do endereço eletrônico alo.
contabilidade@sampapao.org.br, também durante o horário comercial.
“Desde sua criação, nossas entidades sempre mantiveram a
preocupação e o foco no desenvolvimento e no aperfeiçoamento do setor de panificação e confeitaria. Para isso, nada melhor

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)

do que, de maneira constante, implementar novos benefícios

Técnicas com Bicos de Confeitar (09h)

para atender aos nossos associados, como é o caso, agora, do

Técnicas de Acabamentos Para Bolos Decorados (20h)

‘Alô, Contabilidade!”. E tal oferta é muito ampla: atualmente,
o SAMPAPÃO oferece uma grade de 33 serviços diferenciados e
com vantagens exclusivas para eles. Venha você também ser
um associado do SAMPAPÃO!”, convida o presidente das entidades Antero José Pereira.

98

IPC 812 Jun/Jul 2017

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

