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SUCESSO TOTAL DA FEIRA
QUE VENCEU A CRISE!

EDITORIAL

DANDO UM “CHEGA PRA LÁ”
NA CRISE
O Brasil tem jeito, sim! E sempre terá, enquanto houver gente
disposta a trabalhar e gerar crescimento e desenvolvimento
para todos, com honestidade, inteligência e sabedoria.

D

efinitivamente, a poeira da crise está baixando. E alguns sinais tornam essa constatação mais do que evidente. A boa notícia,
porém, é que além dos resultados positivos revelados por estudos e pesquisas de consultorias
e institutos de análise, começamos a notar, na
prática, um viés de mudança, embora a ferida
da crise ainda vá demorar um pouco para cicatrizar. Resultado direto da adoção de um modelo ineficiente nos últimos anos, a economia
brasileira vem passando por anos de baixíssimo crescimento, cujo patamar, segundo as projeções mais otimistas, só recuperar o patamar
que já estávamos em 2021.
Na verdade, a boa nova é a volta da confiança do empresariado, que começa a fazer a
diferença em nosso dia a dia. Fator relevante
que contribuiu para a evolução dessa dinâmica
foi, sem dúvida, o equacionamento da questão
envolvendo o processo contra o presidente Michel Temer na Câmara, que rompeu um ciclo
de insegurança política e institucional pendente como espada sobre a cabeça dos brasileiros,
apesar do risco de novas denúncias contra o
presidente. E embora a discussão sobre o eventual acerto ou erro crasso no desenlace ainda
permaneça na seara de interpretação de cada
um, o importante é que uma decisão foi tomada
para separar a crise política da economia e, assim, criar condições para seguirmos em frente.
Outro destaque repleto de significado que está

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

ajudando a trazer a confiança de volta foi a aprovação da Reforma Trabalhista. Com as mudanças,
deixaremos de privilegiar hipossuficiências e, por
consequência, o absurdo acúmulo de ações judiciais, amplificando as possibilidades da negociação e flexibilizando situações existentes para atender às necessidades de uma economia moderna.
E a até mesmo a polêmica questão da desobrigação da contribuição sindical tem, para nós, um
viés positivo, pois, para sobreviver, os sindicatos
precisarão se transformar cada vez mais em entidades prestadoras de serviços para seus associados. Quanto a isso, aliás, estamos muito tranquilos, porque o SAMPAPÃO é reconhecidamente um
modelo e um exemplo a ser seguido.
Por fim, mas não menos importante, outra
prova de que os empresários – principalmente
aqueles da panificação – estão retomando sua
confiança na economia foram os fantásticos resultados obtidos com a realização da FIPAN 2017,
que demonstram claramente que o setor está
dando um “chega pra lá” na crise. Superando todas as expectativas, a feira recebeu mais de 65
mil visitantes, de 1.380 cidades brasileiras e 48
países, e fechou suas portas com impressionantes R$ 1,5 bilhão em negócios iniciados.
Sim, o Brasil tem jeito. E sempre terá, enquanto
houver gente disposta a trabalhar e gerar crescimento e desenvolvimento para todos, com honestidade, inteligência e sabedoria. Que assim seja!
Forte abraço!
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Este ano, o Dia Mundial do Pão será comemorado de uma
forma super diferente em São Paulo. Para celebrar a data,
em parceria com as associações e sindicatos ligados à indústria do trigo – Abitrigo, Sindustrigo e, Abimapi –, o
SAMPAPÃO promoverá a Corrida e Caminhada “Trigo é Saúde”, no domingo 15 de outubro, percorrendo as principais
avenidas, ruas e pontos turísticos do Centro Histórico da
cidade de São Paulo. “Você precisa de energia antes e depois de uma corrida, e os alimentos à base de trigo, como os

fará a distribuição de milhares de pães franceses à popu-

pães e as massas, são a principal fonte de energia para as

lação. O patrocínio é da Nutrella, Pullman, Moinho Água

diferentes células do corpo. Trigo é saúde, trigo é energia”,

Branca, Anaconda, Escola IDPC, Moinho Santa Clara, Bunge,

afirma o texto de apresentação do evento, organizado pela

Dallas, Kibon, Mirella, Nita, Prozyn e Renata, com apoio da

Yescom, do qual fazem parte provas de 4 km e 8 km, com

Dois Cunhados, Passa Quatro e Cânfora. Informações sobre

largada às 7h00 do Vale do Anhangabaú, e chegada na rua

inscrições e percursos podem ser obtidas no site da corrida:

Líbero Badaró. Na ocasião, como já é tradição, o SAMPAPÃO

www.corridatrigoesaude.com.br.

PRÊMIO DE JORNALISMO ENCERRARÁ SUAS INSCRIÇÕES
EM OUTUBRO
Terminam no dia 31 de outubro as inscrições gratuitas
para o Prêmio SAMPAPÃO de Jornalismo, criado para
homenagear os jornalistas e as melhores reportagens
sobre o pão e a panificação publicadas ou veiculadas
na “Mídia Impressa”, “Rádio” e “Mídia Eletrônica”, as
três categorias do concurso, no período de 1º de novembro de 2016 até o último dia do mês de outubro
de 2017. Depois disso, as matérias serão avaliadas por
SAMPAPÃO, sendo estes três diretores, um membro da
Assessoria de Imprensa das entidades e cinco jornalistas ou membros da Imprensa, que residem e desenvol-

StockFree

nove jurados, indicados e aprovados pelas Diretorias do

vem suas atividades no estado de São Paulo e que não

6

tenham matérias inscritas no Prêmio. Os primeiros co-

passagem para Buenos Aires/Argentina, mais 500 dó-

locados em cada uma delas receberão uma passagem

lares. Estão previstas, também, menções honrosas aos

de ida e volta para Paris/França, mais 1.500 euros para

quartos e quintos colocados em cada uma das três ca-

hospedagem e despesas pessoais. Os segundos colo-

tegorias, a serem contemplados com um tablet. Então,

cados, uma passagem de ida e volta para Lisboa/Por-

jornalista, não perca tempo e faça já a sua inscrição!

tugal, mais 1.000 euros. E os terceiros colocados, uma

Confira o regulamento no site do SAMPAPÃO.
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Yescom

CORRIDA “TRIGO É SAÚDE” MARCARÁ A
COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO PÃO

SAMPAPÃO PARTICIPA DA CONVENÇÃO DA ABIP EM FORTALEZA
De 14 a 18 de junho, Antero José Pereira, presidente do

fatizou que mesmo receoso com o momento econômico

SAMPAPÃO esteve presente à realização da 70a Conven-

que o País vive hoje, é importante comemorar o êxito do

ção Nacional da ABIP – entidade da qual também é o e

setor. “Convidamos todos para estarem presentes na

1º vice-presidente –, realizada no Gran Mareiro Hotel, em

comemoração de 60 anos da ABIP, em setembro, no es-

Fortaleza, pela entidade nacional, em parceria com a As-

tado de Vitória, Espírito Santo”, registrou. “O sexagésimo

sociação Cearense de Indústrias de Panificação (ACIP) e

aniversário da entidade será um evento de grande impor-

pelo Sindpan-CE. Nesta edição, o evento teve como tema

tância no calendário da panificação em 2017 e é mais uma

“Pão Francês, nosso herói em todas as histórias”. No en-

prova da força da nossa categoria em nível nacional”, su-

contro, o presidente da ABIP, José Batista de Oliveira, en-

blinhou, por sua vez, o presidente Antero Pereira.

ABIP

No dia 25 de junho, os panificadores que
atenderam ao convite do SAMPAPÃO
para mais uma palestra de seu ciclo
anual de atividades em parceria com

Marcus Frediani

PALESTRA NO SAMPAPÃO FOCA DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS
King no Brasil, e de uma Disney Entertainment & Shows, nos Estados Unidos.
Acerca disso, pontuou enfaticamente a
importância de cada empreendedor no

a Fiesp, tiveram a oportunidade ímpar

desenvolvimento dos planos de cons-

de assistir, no auditório do prédio-sede

trução da imagem particular de seu pró-

das entidades, à apresentação do pro-

prio negócio: “Não existe uma definição

fessor do Insper e do Instituto Mauá de

pronta de estratégia. Esta depende de

Tecnologia Afonso Carlos Braga, sobre

múltiplos fatores, entre os quais da vi-

o tema “Planejamento estratégico ade-

são de vocês de como percebem a con-

quado ao seu negócio”. Durante mais de uma hora, o docen-

corrência, de como vocês percebem seus planos de ação e

te, que detém amplo conhecimento na área de Marketing

de como estão vendo a perpetuação de seus negócios no

(varejo), brindou a plateia com sua experiência no assun-

futuro. E, o mais importante nesse trabalho é vocês se cer-

to, adquirida ao longo de anos de trabalho em agências de

carem de uma boa equipe, munida e focada nos mesmos

publicidade, relações públicas e na elaboração e desenvol-

ideais. Essa é a principal força desse desenvolvimento”, dei-

vimento das estratégias de marketing e táticas para a im-

xou o recado. Assista a íntegra da palestra do Prof. Afonso

plantação de marcas em empresas do porte de uma Burger

no site da TV SAMPAPÃO.
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AIPESP

ENCONTROS REGIONAIS DA AIPESP ATRAEM GRANDE
PÚBLICO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FRANCA
Nando Jr

Dando continuidade à sua programação de
atividades constantes do seu calendário de
eventos para 2017, a Associação da Indústria
de Panificação e Confeitaria do Estado de São
Paulo (AIPESP) promoveu mais dois Encontros
Regionais com o tema central “Negócios e Tendências na Panificação e Foodservice”, reunindo lideranças e representantes de sindicatos e
associações ligadas ao setor de panificação. A
primeira delas aconteceu no dia 22 de junho, em
São José dos Campos, na sede do Sindicato da
Indústria da Panificação e Confeitaria do Vale
do Paraíba (SIPANVAP), com a participação
de perto de 300 panificadores. Já a segunda,
aconteceu em Franca, no dia 16 de agosto, com
o apoio do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Franca e Região (SINPAFRAN), com público equivalente. Com área de
exposição para os patrocinadores, sorteio de
brindes e a proposta de estimular a troca de experiências entre profissionais do setor, a grade
de ambos os encontros contou com três palestras, sendo uma delas de cunho motivacional.
As próximas cidades a sediarem o Encontro da
AIPESP serão São José do Rio Preto, no dia 14
de setembro, Piracicaba, no dia 19 de outubro,
e Bauru, no dia 23 de novembro, encerrando a
programação da entidade.

IGC ELEVA PREVISÃO DE SAFRA
GLOBAL DE TRIGO
O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês)
acaba de elevar sua projeção para a safra mundial 2017/18
de trigo em 10 milhões de toneladas, para 742 milhões de
toneladas, puxada basicamente por uma colheita melhor
que a esperada na região do Mar Negro. O órgão, em seu
relatório mensal, também cortou sua previsão para a safra
StockFree

mundial 2017/18 de milho em 3 milhões de toneladas, para
1,017 bilhão de toneladas, refletindo produções menores na
União Europeia e na China.
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JANTAR DO PANIFICADOR / EVENTOS SAMPAPÃO

A FESTA É NOSSA!

ACABOU EM SAMBA!
Grupo Brazilian Show
fechou o evento com
chave de ouro.

Panificadores de São Paulo se unem em mais uma grande
festa no Juventus, em comemoração ao Dia do Panificador.

A

noite de sexta-feira, 7 de julho, foi fria e um

com a mesma alegria, e representa uma oportunidade

pouco chuvosa em São Paulo. Mas nada disso

única para os panificadores abrirem um espaço para a

foi suficiente para arrefecer o enorme calor

descontração em sua tão atribulda agenda e, junto com

humano e a alegria contagiante que os parti-

seus familiares, se confraternizarem com os amigos e

cipantes do Jantar do Panificador 2017 puderam compar-

com os fornecedores de sua padaria”, explicou, bastante

tilhar no Clube Atlético Juventus. Com animação da ban-

animado, Antero José Pereira, presidente do SAMPAPÃO.

da São Paulo Show e patrocínio da AB Brasil, Anaconda,

“E, principalmente nesta época de crise que o País atra-

Aurora, Belarina, Bunge, Kibon, Moinho Pacífico, Moinho
Santa Clara, Seara e Souza Cruz, o encontro, mais uma

ANIMAÇÃO. Banda
São Paulo Show.

vez, foi um sucesso absoluto, com muita animação e muita comida e bebida gostosas.
Mais de 1.200 pessoas lotaram as dependências do clube, emprestando suas boas energias e o seu alto astral à comemoração. Nesse âmbito, vale também registrar a participação no evento de várias autoridades e representantes de
associações e entidades sindicais, que fizeram questão também de trazer o seu abraço à Família Panificadora de São
Paulo, e demonstrar seu carinho e admiração pela categoria.
“Essa festa já é realizada há quase 50 anos, sempre
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AUTORIDADES E PERSONALIDADES. Vários
amigos do SAMPAPÃO prestigiaram a festa.

vessa, esse encontro é, ainda, muito emblemático, no sen-

Todos foram homenageados com a entrega de uma pla-

tido de mostrar a união e a força da panificação de São

ca comermorativa, em agradecimento ao seu apoio inin-

Paulo”, completou Rui Manuel Rodrigues Gonçalves, vice-

terrupto ao SAMPAPÃO. “Sem dúvida alguma, o setor de

-presidente do Sindipan-SP.

panificação é o mais importante para nós. E queremos

Esses atributos também foram saudados por Paulo

estreitar cada vez mais o nosso relacionamento com os

Henrique Schoueri, diretor titular da Central de Serviços

panificadores a fim de criar sempre mais oportunidades

(CSER), da Fiesp, que destacou a intergração entre todos

de negócios para eles”, destacou Marcelo Costa, diretor

os elos da cadeia do pão como fonte fundamental da re-

nacional de Vendas da Kibon. “Temos um grande apreço

presentatividade do setor: “É só olhar neste salão para ver

pelos panificadores, trata-se de um canal muito impor-

panificadores em total estágio de sintonia com os diretores

tante para a gente, e queremos crescer em parceria com

do SAMPAPÃO e demais representantes de entidades, bem

ele. Nossa presença pela primeira vez no jantar deste ano

como com os fornecedores dos mais diversos segmentos,

atesta essa proposta”, confirmou, por sua vez, Fernanda

mostrando que estão todos unidos e integrados em torno

Bensi, do Trade Marketing da Aurora.

de objetivos comuns. Isso é muito valioso”, afirmou.

Quem também manifestou seus votos de muita estima e consideração pelo SAMPAPÃO e pelos panificadores

PARCERIAS PRODUTIVAS

de São Paulo foi Christian Saigh, presidente do Moinho

Esse sentido de parceria em prol de um bem comum

Santa Clara e do Sindustrigo. “Temos muito orgulho des-

também foi evidenciado pelos representantes de diversas

sa parceria e, para nós, é uma honra estar novamente

empresas patrocinadoras do Jantar do Panificador 2017.

aqui neste encontro para compartilhar a alegria dessa

TALENTO EM DESTAQUE.
Os homenageados do Prêmio SAMPAPÃO
“Panificadores do Ano”.

10
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JANTAR DO PANIFICADOR / EVENTOS SAMPAPÃO

SALÃO LOTADO. Mais de 1.200 pessoas no evento.

BUFÉ DE PRIMEIRA. Diversidade e muito sabor.

festa com todos os panificadores”, enfatizou. “Conhece-

Moema; Gaspar Pereira dos Reis, da Queluz Pães & Cia.,

mos muito bem a importância da categoria para a nossa

da Vila Maria; e Ricardo Basílio Antinhani, da Panificadora

empresa. Então, além do carinho natural pelas pessoas,

e Confeitaria Covadonga, da Vila Madalena. Como sempre

sentimos que é nossa obrigação manter sempre em nossa

acontece, o momento em que os representantes de cada

pauta a proposta de melhorar nosso atendimento, a fim

estabelecimento foram chamados ao palco do salão de

de que os panificadores sejam cada vez mais bem tratatos

festas do Juventus para receber suas placas de homena-

por todos nós”, fez questão também de registrar Roberto

gem foi marcado por muitos aplausos e grande emoção.

Caribe, gerente de Logística & Distribuição da Souza Cruz.

E, depois de um grande sorteio de brindes para os panificadores, para encerrar com chave de ouro a festa do Jantar

PARABÉNS A TODOS!

do Panificador 2017, o salão do Clube Juventus recebeu uma

Ponto alto da festa foi, mais uma vez, a entrega do Prê-

invasão de alegria, durante a apresentação de uma Escola

mio SAMPAPÃO “Panificadores do Ano” a um seleto gru-

de Samba do grupo Brazilian Show, com direito a bateria,

po de empreendedores do setor, que se destacaram por

passistas e muita música de qualidade. “Em síntese, mais

sua atuação e visão de negócios ao longo do último ano.

uma vez, o Jantar do Panificador foi um evento agregador

Os homenageados deste ano foram Fernando Pinto de

e de integração sensacional. Comissão organizadora, Dire-

Araújo , sua irmã Maria Otilde e a mãe de ambos, Dona

torias do SAMPAPÃO, funcionários e, é claro, panificadores,

Leonor, da Nova Araújo Espaço Gourmet, de Itaquaque-

estão todos de parabéns! Esta é a panificação de São Paulo!”,

cetuba; Américo da Silva Moreira, da Orquídea Chic, de

deixou seu recado final o presidente Antero Pereira.

PATROCINADORES. Sempre presentes, apoiando
o Jantar do Panificador do SAMPAPÃO.

12
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FIPAN 2017 / NEGÓCIOS

Feira recebe mais de 65 mil visitantes e supera R$ 1,5 bilhão
de negócios iniciados entre máquinas, insumos e
produtos expostos nos 250 estandes do evento.

CASA CHEIA. A movimentação
do público foi intensa durante
os quatro dias da feira.

NEGÓCIOS NA
FIPAN 2017 AQUECEM
O SETOR E A ECONOMIA
SUCESSO ABSOLUTO! Com mais de 65 mil visitan-

é a maior feira setorial da América Latina e a quinta

tes, a FIPAN 2017 – Feira Internacional de Panificação,

maior do planeta. Promovida pelo SAMPAPÃO e organi-

Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos fechou

zada pela Seven, a FIPAN 2017 teve como patrocinador a

suas portas, no dia 28 de julho, após quatro dias de mui-

Souza Cruz e como apoiadores a União Internacional de

ta atividade no Expo Center Norte, em São Paulo. Foram

Panificação e Confeitaria (UIBC), a Confederação Intera-

nada menos do que R$ 1,5 bilhão de negócios iniciados

mericana da Indústria do Pão (CIPAN), a Associação Bra-

nos 300 estandes, que mostraram lançamentos e novi-

sileira da Indústria da Panificação (ABIP), a Associação

dades de mais de 450 marcas expostas no evento, que

da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de

Ago/Set 2017 IPC 813
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ABERTURA OFICIAL.
Evento foi prestigiado por diversas
personalidades do setor.
VISITAÇÃO PROFISSIONAL.
Busca por novidades como
tônica principal.

São Paulo (AIPESP), o Sindicato da Indústria Trigo no Estado São Paulo (Sindustrigo), a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (FIESP) e a São Paulo Convention
& Visitors Bureau.
“O ponto alto da FIPAN 2017 foi o contato dos expositores com nossos visitantes, que puderam ver, conhecer e degustar as últimas novidades na área de matérias-primas e produtos acabados, bem como conferir
de perto o funcionamento das novas máquinas, equipamento e tecnologias colocadas à disposição dos empreendedores do setor para facilitar e eficientizar seus respectivos modelos de operação”, comemora Antero José
Pereira, presidente do SAMPAPÃO. Com 36 mil metros
quadrados divididos utilizados pelos expositores, a FIPAN 2017 recebeu 160 caravanas de todo o Brasil, além
de visitantes profissionais de 1.380 cidades brasileiras e
45 países do mundo.

ESTANDE DO SAMPAPÃO.
Muitos contatos com
visitantes e expositores.

14
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TV SAMPAPÃO. Mesas
redondas e debates
sobre temas atuais.
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CHRISTIAN, DO SANTA CLARA.
FIPAN é uma feira que sempre
atende às expectativas.

Os visitantes ainda tiveram oportunidade de tomar

expositores da FIPAN 2017, além das palestras ministra-

contato com a ampla programação de conteúdos disponi-

das nos estandes da FIESP e SENAC. Isso sem falar da

bilizados na feira pelas empresas e por diversas entidades

programação da TV SAMPAPÃO, que promoveu diversas

ligadas ao setor de indústria e varejo, podendo frequen-

mesas redondas, para discussão de temas de grande im-

tar aulas técnicas e práticas de panificação e confeitaria,

portância para o setor de panificação.

realizadas nos estandes – entre eles, o da Escola IDPC,
do SAMPAPÃO –, bem como nas áreas comuns, como o

PAÍS DE OPORTUNIDADES

FIPAN Pizza Roldão e a Arena do Confeiteiro, que foram

A proposta de resistência e superação da crise esteve pre-

grandes atrações da feira com diversas demonstrações de

sente na participação de dez entre dez dos expositores da

expositores. Durante todos os dias de feira, os visitantes

FIPAN 2017. E provas de confiança nessa proposta não fal-

também puderam participar de cursos promovidos pelos

taram, como foi o caso da Bunge, que trouxe para a feira

SINA.
Participação
produtiva na feira.

16
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FIPAN 2017 / NEGÓCIOS

ANDRÉIA, DA BONASSE.
Recepção calorosa à
retomada da distribuição
própria em São Paulo.

toda a sua linha de soluções inteligentes voltadas ao setor

Já a Lesaffre aproveitou para apresentar aos visitantes

de panificação e confeitaria, assim como vários lançamen-

sua nova e robusta estrutura comercial. “O Brasil conti-

tos de produtos. Enquanto isso, outra gigante do mercado,

nua sendo um país de oportunidades, e a Lesaffre está

a Ireks, marcou presença no evento com a demonstração

disposta a acelerar seu crescimento local, apesar das atu-

em seu estande de uma ampla variedade de matérias-pri-

ais dificuldades econômicas”, salienta Stephan Fels, CEO

mas de primeira linha. “O destaque foi a nossa linha Free

da Lesaffre Brasil.

From, para fabricação de pães e bolos sem glúten, sem lac-

Fermentos – só que instantâneos – também é o ne-

tose, sem açúcar e veganos”, explica Darcy Holanda Men-

gócio da Pakmaya, que esteve presente na feira com um

des, diretor de Vendas e Marketing da companhia.

estande que atraiu muitos visitantes. “Importados da Tur-

RENATA, DO PÁTIO DE COMPRAS.
Canal de vendas online exclusivo
para o foodservice.

18
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RAFAEL, DA PAKMAYA.
Produtos específicos para
massas doces e salgadas.
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STEPHAN, DA LESAFFRE.
O Brasil continua
sendo um país de
oportunidades.

quia, temos produtos específicos para massas salgadas

que sempre atende às nossas expectativas. E este ano,

e para massas doces, o que deixa as receitas perfeitas e

a visitação foi surpreendente: recebemos 40% a mais de

com sabor adequado”, ressalta como diferencial Rafael

empresas do que na edição passada”, comemora Chris-

Liyon, diretor da companhia.

tian Saigh, presidente do Santa Clara.

Com a proposta de estar sempre muito próximo dos

O mesmo sentimento é manifestado por Andréia Carva-

seus clientes para melhor entender e atender às suas

lho, gerente comercial da Bonasse. “Após um período fora

necessidades, além de sua extensa linha de produtos, o

do mercado paulista como distribuidora oficial dos pro-

Moinho Santa Clara fez na FIPAN 2017 a apresentação

dutos de sua marca, há quatro meses, a Bonasse retomou

das novas embalagens em papel ecologicamente corre-

para si a operação. E ficamos muito contentes com a alegria

tas, agora com novo tamanho de 25kg, mais compacto,

que os panificadores manifestaram em nos verem de volta.

fácil de transportar e armazenar. “A FIPAN é uma feira

Muito obrigado, de verdade!”, agradece a executiva.

ITAMBÉ.
Empresa referência
em produtos lácteos
para o setor.

20
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JULIANA, DA ADIMIX.
Lançamento do Cheirinho de
Pão fez sucesso no estande.

PAIXÃO PELO SABOR

também, chegou ao Brasil, a Flavor Right retornou para

Com o slogan “Somos apaixonados pelo seu negócio”, a

a edição 2017 da feira trazendo uma ampla gama de no-

Rich’s, por sua vez, marcou sua presença na feira com

vidades em sua linha de cremes e caldas para confeita-

um estande literalmente recheado de novidades em seu

ria. “Nosso grande lançamento este ano foi o a linha de

catálogo de soluções para o setor. “Mas o grande desta-

chantilly WHIP’N ICE, que oferece sabores únicos, textura

que mesmo ficou por conta do Versatié, uma base para

cremosa e muita estabilidade”, explica Eduardo Schlieper,

sobremesas, que economiza custos e tempo de prepara-

gerente de Marketing da empresa.

ção na padaria, eficientizando o trabalho do confeiteiro,

Quem também se animou com a oportunidade de

sem comprometer o sabor tradicional da receita”, destaca

encontrar o grande público na FIPAN foi Juliana Narciso,

Cláudio Iriê, diretor geral da Rich’s.

diretora de Marketing da Adimix, empresa que comemo-

Tendo feito sua estreia na FIPAN de 2016, ano em que

ra, em 2017, 20 anos de atuação no mercado. “Entre as

BUNGE.
Soluções sempre
inteligentes em
panificação e
confeitaria.
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CLÁUDIO, DA RICH’S.
Apresentação do Versatié, para
facilitar a vida dos confeiteiros.

muitas novidades que trouxemos para mostrar em nosso

mara Angelo de Souza Gasquez, a Mara, hoje conhecida

estande esteve o Cheirinho de Pão, um aromatizador em

como uma das maiores confeiteira artísticas do País.

spray, para os panificadores borrifarem em suas padarias

Nos últimos anos, mesmo com os problemas da eco-

e intensificarem o aroma de pão que acaba de sair do for-

nomia, o foodservice vem se mantendo estável, repre-

no”, conta Juliana.

sentando um terço da venda de produtos industrializa-

Outra grande atração, principalmente para essas

dos e a expectativa é que o mercado continue crescen-

empreendedoras, foi o estande da Mara Cakes na FIPAN

do no Brasil. Criada em 2016, a área de foodservice da

2017. “Para mim, realizar o sonho profissional dessas mui-

Itambé participou, este ano, pela primeira vez da FIPAN.

tas pessoas é o mais importante. E o reconhecimento ao

“Foi mais um passo em relação ao objetivo de transfor-

meu trabalho tem sido enorme: só aqui na FIPAN recebi

mar a companhia em uma referência de produtos lácteos

mais de 5.000 alunos e amigos no estande”, festeja Edi-

no segmento. A participação na feira rendeu bons frutos

KIBON.
Encontros
produtivos e
novidades para o
Verão 2017/2018.

24

IPC 813 Ago/Set 2017

Ago/Set 2017 IPC 813

25

FIPAN 2017 / NEGÓCIOS

LUIZ FERNANDO, DA NITA.
Comemoração dos 50 anos da
empresa na FIPAN 2017.

para a companhia e ajudou a aproximá-los de seu pú-

PARTICIPAÇÃO PRODUTIVA

blico estratégico”, revela, bastante satisfeito, Ricardo Cot-

Sempre parceira do setor de panificação e confeitaria,

ta, diretor de Novos Negócios e Relações Institucionais

quem também marcou presença na FIPAN 2017 foi a Nes-

da empresa.

tlé, que, por meio de sua divisão de produtos para uso

Cumprindo a tradição, ao longo dos quatro dias da

profissional, apresentou na feira o novíssimo NESCAFÉ

FIPAN 2017, a Kibon – a marca “do coração” dos brasilei-

Espresso. “Com isso, a empresa passa a atuar no segmen-

ros –, promoveu grandes encontros entre sua equipe de

to em grãos, reforçando ainda mais a sua expertise prove-

vendas e os panificadores em seu estande na feira, dando

niente da sua significativa participação na cadeia cafeei-

uma pista sobre as novidades que a empresa apresentará

ra”, explica Marcelo Citrangulo, diretor da divisão Nestlé

para o Verão 2017/2018 em suas linhas Magnum, Fruttare,

Professional. (NE: Veja a reportagem especial sobre o lança-

Clássicos, Kids e Potes.

mento na seção “FORNECEDORES” desta edição da Revista IPC)

DARCY E CAROLINE, DA IREKS.
Variedade de matérias-primas e
de soluções para o mercado.

26

IPC 813 Ago/Set 2017

Ago/Set 2017 IPC 813

27

FIPAN 2017 / NEGÓCIOS

EDUARDO, DA FLAVOR RIGHT.
Ampla gama de novidades
em cremes e caldas.

Também investindo no segmento de alimentação fora

um profundo estudo de mercado. “Além disso, apresenta-

do lar, a NITA Alimentos iniciou as comemorações dos

mos também uma linha de produtos para o consumidor

seus 50 anos com o lançamento da linha de Foodservice,

final e um livro de receitas na FIPAN 2017, para comemorar

de misturas para bolo em embalagens com 5kg, fruto de

nosso 50º aniversário”, explica Luiz Fernando Pereira dos

DOCES TENDÊNCIAS
Inaugurando uma proposta que já tem tudo para se
tornar uma tradição, a FIPAN apresentou como uma super novidade nesta sua edição 2017 a criação da Arena
do Confeiteiro, iniciativa que contou com o patrocínio
máster da AB Brasil/Fleischmann, NITA e Rich’s, e com o
patrocínio standart da Bunge, Duas Rodas/Selecta, Kerry/Golden Dipt e SINA.
Montado em uma área com aproximadamente 600
metros quadrados, esse espaço ofereceu ao público uma
diversificada grade de aulas-show, demonstrações e
apresentações técnicas, a cargo de ícones da confeitaria
nacional, que tiveram o prazer de ensinar ali as técnicas

só apresentar o seus produtos, mas dividir conhecimento e

usadas em suas receitas campeãs. Na programação das

mostrar a arte da confeitaria”, comemora Patricia Ishida, do

aulas práticas foram realizadas, entre outras, abordagens

Marketing Linha Profissional Fleischmann.

de temas bastante atuais e de grande interesse dos vi-

“A experiência da NITA no FIPAN Pizza Roldão foi extrema-

sitantes, tais como Cake Design, Confeitaria Gourmet e

mente positiva, porque, ao longo dos quatro dias da feira, tive-

Tendências e Técnicas Avançadas em Confeitaria.

mos oportunidade de destacar as características e qualidades

“O espaço foi bem organizado e a experiência de

únicas da aplicação de nossas farinhas no mercado profis-

nossa participação muito positiva. Foi ótima a ideia dos

sional de pizzarias, que, hoje, também vem merecendo muita

organizadores promoverem uma ação como esta dentro

atenção em nosso trabalho”, acentua Luiz Fernando Pereira

da feira, um espaço onde diversas marcas do segmen-

dos Santos, coordenador de Trade Marketing da companhia.

to uniram-se em um local com um objetivo único: não
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Já a Bunge, por sua vez, patrocinou a Arena do Confeiteiro

MARA CAKES.
Reconhecimento ao
trabalho e mais de 5.000
visitantes no estande.

Santos, coordenador de Trade Marketing da companhia.

“A FIPAN tem um papel importante nos nossos projetos

Há décadas no mercado, a SINA evidenciou em sua

de crescimento no setor. Ela é uma grande vitrine e traz

participação na feira o foco na ampliação de sua capaci-

sempre importante oportunidade de divulgação das em-

dade fabril e a expansão para o mercado de foodservice.

presas e produtos para esse mercado. Participar desta

compartilhar tendências, técnicas e receitas, oferecendo
oportunidade aos nossos clientes para incrementar seus
conhecimentos e aprender a utilizar os nossos produtos
da melhor maneira”, enfatiza, a seu turno, Rebeca Junks da
Silva do Marketing de Chocolates da Duas Rodas/Selecta.
Por sua vez, perguntado a respeito da participação da
Kerry, com sua marca Golden Dipt na Arena do Confeiteiro,
Gerson Botelho, gerente de Vendas responsável pela divisão
ARENA DO CONFEITEIRO.
Programação diferenciada,
levando conhecimento aos
profissionais do segmento.

de Bakery da companhia, diz que ela foi um sucesso, muito
em função de a inovação ser uma ferramenta geradora de
atratividade e valor na FIPAN. “Terminamos nossa participação com a sensação de missão cumprida e a certeza de

por meio de sua marca Gradina. O chef Luiz Farias, eleito em

que levamos ao mercado informações de tendências e apli-

2016 pelo UIBC como o melhor pâtissier do mundo, ministrou

cações de nossos produtos”, destaca o executivo.

duas palestras no espaço: “Fluxo de Produção na Confeitaria”

Já Karoline Ferraz de Campos, do Marketing da SINA,

e “O Mundo da Massa Folhada e Semifolhada”. “A receptivida-

outra patrocinadora da Arena do Confeiteiro, frisa que

de foi incrível e representou uma excelente oportunidade de

as aulas-show, focadas na divulgação da nova Margari-

estreitar ainda mais o relacionamento com o público e disse-

na Folhados e Croissants Sina Cheff foram um sucesso

minar técnicas e tendências em confeitaria”, comenta, por

absoluto de público. “Os visitantes conferiram a alta qua-

sua vez, Luiz Farias, executivo-chefe da Academia Bunge.

lidade do produto e ainda se deliciaram com a degusta-

“As pessoas estão cada vez mais interessadas em se pro-

ção de diversas receitas folhadas preparadas com o lan-

fissionalizar e procurar aprendizados junto com as marcas

çamento. Para eles e para nós, essa experiência na FIPAN

que confiam. Na Arena do Confeiteiro da FIPAN pudemos

2017 foi excelente”, comemora Karoline.
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MARCELO, DA NESTLÉ.
NESCAFÉ Espresso marca
entrada da empresa no
segmento de grãos.

edição 2017 foi muito produtivo, e já confirmamos nossa

visitantes ficaram muito interessados nas vantagens desse

presença na feira 2018”, adianta Karoline Ferraz de Cam-

nosso novo modelo de operação”, diz Renata.

pos, do Marketing da SINA.
Feliz com os resultados de sua participação na feira, Re-

ALTA TECNOLOGIA

nata Soliva Costa, sócia do Pátio de Compras – canal de ven-

Com uma enorme variedade de lançamentos no setor de

das online, exclusivo para os estabelecimentos foodservice

máquinas e equipamentos, a FIPAN 2017 apresentou aos

– também comemorou a enorme visitação de seu estande

visitantes todas as novidades que as empresas exposito-

durante os quatro dias do evento, em especial a dos panifi-

ras colocarão no mercado no segundo semestre do ano.

cadores curiosos e interessados em conhecer o negócio. “So-

“Participamos da feira desde 2011 e, nesta edição, fizemos

mos o primeiro portal no modelo marketplace – ou seja, que

questão de ampliar a área de nosso estande para melhor

consolida diferentes fornecedores – a operar no Brasil. E os

atender aos visitantes, bem como de energizar todas as

ALMIRANTE.
Linha completa de
máquinas de gelo e
purificadores de água.
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LUIZ, DA EUROPAN.
Lançamento do Cheirinho de
Pão fez sucesso no estande.

nossas máquinas, para que eles pudessem conferir como

em visitação de proprietários e gerentes de padarias. Por

o funcionamento delas é silencioso”, destaca Luiz Rodelli,

isso, todos os anos nos esforçamos para levar sempre o

diretor da filial brasileira da Europan.

que há de melhor na Ferri”, completa Felipe Almeida, do

Preocupada não só em oferecer produtos de alta tec-

Marketing da empresa.

nologia, mas, sim, soluções completas para os negócios

Já no estande da Prática, a grande novidade foi a

de seus clientes, a Ferri trouxe toda a sua linha de equi-

apresentação do Sistema Pronto, para preparação, ultra-

pamentos para a feira. “O destaque ficou por conta do

congelamento e regeneração de alimentos e panificados.

nosso novo forno elétrico, que economiza até 50% de

“Além dele, aproveitamos para apresentar lançamentos

energia, tirando fornadas consecutivas sem perder nada

como o Grupo Automático Prática (GAP 800), a nova di-

em termos de produtividade”, conta Rinaldo Leite de Ca-

visora manual para massas super hidratadas, o forno

margo, diretor comercial da companhia. “A FIPAN é líder

Miniconv Classic e as nossas novas amassadeiras indus-

RICARDO, DA PROGRESSO.
Destaque para equipamentos
para o pequeno panificador.
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JOSÉ ANGELO, DA PRÁTICA.
Novidades em máquinas
com múltiplas funções.

triais”, ressalta José Angelo de Souza, diretor de panificação da Prática.

Quem também registrou grande sucesso com sua
participação na edição 2017 da FIPAN foi também a Al-

Apresentar soluções customizadas e completas para

mirante Refrigeração, que trouxe para a feira sua linha

qualquer tipo e tamanho de cliente também foi o mote da

completa de máquinas de gelo e de purificadores de

participação da Progresso na edição 2017 da FIPAN. “Por

água. “Ficamos muito impressionados com o número de

isso, além de trazer alguns de nossos best-sellers, mostra-

visitantes da feira, a maciça maioria com poder de de-

mos como novidade na feira o Grupo Automático Com-

cisão nas compras, o que nos permitiu realizar muitos

pacto, um equipamento destinado ao pequeno panifica-

negócios no estande e também iniciar outros, a partir

dor, com características industriais, grande produtividade

dos contatos estabelecidos. Parabéns ao SAMPAPÃO e à

e qualidade Progresso”, pontua Ricardo Licheski, sócio e

organização da feira”, elogia Cassia Silva Gomes, gerente

diretor comercial da companhia.

comercial da Almirante.

RINALDO (ESQ.) E FELIPE,
DA FERRI. Economia
de energia, sem perder
produtividade.
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VALÉRIA, DA BIZERBA.
Computadores que
pesam e “conversam”
com os clientes.

COMPUTADORES QUE PESAM

trou na FIPAN 2017 a outra face de seu extenso portfólio

Quem visitou a FIPAN 2017 em busca de vitrines para sal-

de equipamentos, com destaque para suas novas balan-

gados com design diferenciado, certamente encontrou o

ças comerciais, que integram sistemas de etiquetagem,

que procurava no estande da Titã. “Além de nossas fa-

codificação e controle de peso. “Dada à ampla diversida-

mosas vitrines para salgados, apresentamos no estande

de de recursos oferecidos, costumamos dizer que nossas

nossa nova máquina de café coado e filtrado Coffee Line,

balanças são ‘computadores que pesam’, com telas que

um equipamento super diferenciado, de fácil manuseio,

‘conversam’ com o consumidor”, sublinha Valéria Bastos,

simples manutenção e baixa assistência técnica”, afirma

gerente comercial da companhia.

Edinael Magalhães, diretor da empresa.

Também presente na FIPAN 2017, a Cimapi, a seu tur-

Especializada em aportar novas soluções aos operado-

no, aproveitou esse momento único de relacionamento

res o setor com seus famosos fatiadores, a Bizerba mos-

com os clientes para apresentar aos visitantes sua linha

TITÃ.
Equipamentos de
simples manuseio e baixa
manutenção.
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DANIEL, DA EXACTA CARDS.
Estética dos equipamentos
também agrega valor.

Confeita Fácil, totalmente remodelada, além dos novos

atrativas e justas do mercado, oferecidas especialmente

modelos de suas linhas de fôrmas para bolos e assadeiras

aos associados do SAMPAPÃO, além do Conciliador Lu-

para pão francês, totalmente em alumínio com um ótimo

cree, que registra todas as movimentações realizadas

custo/beneficio. “Ficamos, muito satisfeitos com o volu-

pela Maquininha, de forma simples e transparente”, ex-

me e a qualidade do público da feira”, pontua Guilherme

plica o sócio diretor da Lucree Eduardo França.

Buono, diretor comercial da Cimapi.

Referência de qualidade na implementação de solu-

Nova parceira do SAMPAPÃO, a Lucree também mar-

ções de automação e gestão no segmento alimentício, a

cou presença na FIPAN 2017 para apresentar aos profis-

SQG Info, por sua vez, conferiu destaque em sua parti-

sionais do setor suas soluções financeiras, de gestão e de

cipação ao lançamento de seu conciliador de cartões de

vendas. “Entre elas, a Maquininha Lucree, sem aluguel,

crédito, o SQG Cards. “Com ele, o panificador gerencia os

que permite realizar antecipações com as taxas mais

recebimentos de maneira rápida e simples, controla os

EDUARDO, DA SQG
INFO. Gerenciamento de
pagamentos de maneira
simples e rápida.
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EDUARDO, DA LUCREE.
Soluções financeiras com
muitas vantagens para os
panificadores.

valores das taxas negociadas, bem como as antecipações

que é preciso investir nesse tipo de aperfeiçoamento, por-

de vendas um clique”, enumera o sócio e diretor da SQG

que, inegavelmente, a boa estética desses equipamentos

Eduardo Ferreira Santos.

agrega valor ao estabelecimento”, comenta o diretor da
empresa Daniel Gonçalves de Oliveira, para quem, tam-

SEM CRISE NA FIPAN 2017

bém, a FIPAN 2017 superou as melhores expectativas de

Fornecedora de catracas, antenas antifurto e relógios de

pedidos e negócios iniciados.

ponto, a Exacta Cards trouxe para a feira, além de seu

Especializada na fabricação de mesas e cadeiras para

portfólio completo, alguns novos modelos de produtos,

padarias, restaurantes, bares e cafeterias, entre outros

com design atraente, perfeitamente harmonizáveis a

pontos comerciais, a Dellabruna surpreendeu os visitan-

qualquer tipo de ambiente de padaria. “Cada vez mais os

tes na feira com vários lançamentos e com uma diver-

panificadores passam a compartilhar a mentalidade de

sificada oferta de produtos a preços reduzidos. “Conse-

JOSÉ CARLOS (ESQ.) E
CAMILO, DA SOFT WORKS.
Novos modelos de calçados
em sintonia com a moda.
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MARINA, DA DELLABRUNA.
Investimento em
tecnologia de fábrica para
reduzir os preços.

guimos essa façanha, mesmo em tempos de crise, gra-

2017. “Em nosso estande, tivemos a oportunidade de apre-

ças ao grande investimento que fizemos em tecnologia

sentar proprietários de padarias o projeto de Lil’Tobacco

e modernização de nossos processos industriais. Como

Shop, que permite a montagem de uma mini tabacaria

resultado, nosso estande ficou lotado todos os dias da

pelo sistema de “store in store”, capaz de gerar altos lucros

FIPAN”, comemora, felicíssima, Marina Dellabruna, do

para o seu negócio”, revela o executivo.

Marketing da empresa.

Também bastante satisfeito com o número de visitan-

Elogiando o público muito interessante – a maior par-

tes e a movimentação ininterrupta em seu estande du-

te dele composto por tomadores de decisão e formado-

rante os quatro dias da feira, Camilo Mendonça, diretor

res de opinião –, Carlos Eduardo Tortol, coordenador de

da Soft Works, festejou a quantidade de calçados profis-

Marketing da CIFAL, distribuidora de produtos de tabaco,

sionais vendidos no evento. “Mostramos aqui uma enorme

deu nota elevada à participação de sua empresa na FIPAN

variedade dos calçados em EVA super leve e solado anti-

CIMAPI.
Aproveitando o momento
único com os clientes
proporcionado pela FIPAN.
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derrapante, em novos modelos e cores em sintonia com as últimas tendências da moda para
uniformes”, destaca, com um grande sorriso.
Líder em visitação de proprietários, diretores
e gerentes de padarias, restaurantes, rotisseries,
buffets e demais operadores do foodservice, a
FIPAN, mais uma vez amplificou os esforços de
êxito de seus organizadores. E próxima edição da
feira vem aí! Com grande parte de seus espaços
já vendidos, a FIPAN 2018 acontecerá entre os

CIFAL. Proposta de bons
negócios com “store in
store” nas padarias.

dias 24 a 27 de julho de 2018.

A “REDONDA” EM EVIDÊNCIA
Pelo segundo ano consecutivo, a FIPAN ganhou um
espaço especial muito especial para enaltecer as oportunidades reservadas à crescente comercialização de
pizzas nas padarias. Mais uma vez, o FIPAN Pizza Roldão –
fruto de uma parceria com o Roldão Atacadista, uma das
maiores referências no autosserviço do País, cujo foco
principal foi auxiliar o desenvolvimento do setor de pizzaria, reunindo empresas expositoras ligadas ao setor,
que apresentaram seus insumos e levaram ao público
um conteúdo exclusivo, sob a forma de performances,

CONTEÚDO EXCLUSIVO.
Aulas para auxiliar o
desenvolvimento do setor.

demonstrações e palestras, com a participação de chefs

de gás. “Nos últimos tempos, temos focado muito o nos-

renomados e dos melhores pizzaiolos do Brasil. Este ano,

so trabalho nas padarias, pizzarias e outros negócios de

os patrocinadores do espaço foram a AmBev, Correcta,

alimentação, desenvolvendo soluções que contribuem

Nestlé e Seara. Além disso, ele contou com a Anaconda,

com a otimização dos custos e geram melhores resulta-

Aurora, NITA e Anchor como apoiadores.

dos para o cliente. Por isso vimos no FIPAN Pizza Roldão

Entre as empresas que integraram o FIPAN Pizza

como uma grande oportunidade de apresentar a esses

Roldão deste ano, merece destaque especial também

públicos nossos produtos e serviços”, afirma Pedro Jorge

a participação da Ultragaz, como fornecedora exclusiva

Filho, CEO da companhia.

O MUNDO DA PIZZA.
Espaço reuniu várias empresas
expositoras especializadas na “redonda”.
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O lançamento
NESCAFÉ
Espresso
chega para
ser o café em
grãos da maior
empresa de
alimentos e
bebidas do
mundo.
Ivan Santos

MARCELO, DA NESTLÉ PROFESSIONAL. O lançamento DO NESCAFÉ Espresso é voltado ao mercado de
estabelecimentos comerciais como as padarias.

NESTLÉ INGRESSA NO MERCADO
DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO
COM A NESTLÉ PROFESSIONAL

A

Nestlé Professional, divisão de produtos para

instantânea do NESCAFÉ Espresso, conferindo um aroma

uso profissional da Nestlé, apresenta NESCAFÉ

autêntico e marcante, além do paladar diferenciado.

Espresso, novo blend de café torrado para ser

Sua intensidade de torra média evidencia caracterís-

moído no momento do preparo. Com isso, a

ticas como crema diferenciada e corpo equilibrado, re-

empresa passa a atuar no segmento em grãos, reforçando

conhecidos e aprovados em testes de degustação como

ainda mais a sua expertise proveniente da sua significativa

perfeitos para o gosto do brasileiro. “Os grãos de NESCAFÉ

participação na cadeia cafeeira, sendo a Nestlé a maior

Espresso, cultivados em premiada região nas serras do sul

compradora de café no Brasil.

de Minas Gerais, são de blend 100% arábica, o mais apre-

O lançamento – firmado pela maior marca de café do

ciado do mundo”, explica Marcelo Citrangulo, diretor da

mundo e mais valiosa da Nestlé, líder no mercado brasileiro

divisão Nestlé Professional. Ainda segundo o executivo, o

de solúvel, com o NESCAFÉ – é voltado ao mercado de es-

NESCAFÉ Espresso será produzido na fábrica de Araras,

tabelecimentos comerciais como as padarias, e apresenta

interior de São Paulo, a primeira da Nestlé no Brasil. “Com

uma solução para os negócios a partir da máquina multibe-

96 anos, a unidade é considerada um centro de expertise

bidas NESCAFÉ Alegria, capaz de preparar diferentes tipos

em café e de lá NESCAFÉ Solúvel é exportado para cerca

de espressos, cappuccinos e bebidas cremosas com a moagem

de 40 países”, destaca.
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UMA LUTA DE

TODOS NÓS
De cigarros
contrabandeados
ao pão clandestino,
combater o comércio
ilegal é um dever cívico
de todo brasileiro.

A

tualmente, segundo pesquisa
de mercado, marcas de cigarro
paraguaias contrabandeadas já
são responsáveis por 45% das

vendas de cigarros em São Paulo, volume
este que vem crescendo exponencialmente
enquanto o mercado formal sofre retração
de igual proporção. Ou seja, parte do mercado não é regulado, não gera empregos,
não paga impostos e ainda é responsável
pelo financiamento do crime organizado e
do tráfico de drogas e armas.
Segundo Edson Vismona, presidente do
Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
(ETCO) e do Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) e, ainda, coordenador do Movimento em Defesa do Mercado Legal Brasileiro – coalizão que reúne
mais de 70 entidades representativas de
setores afetados pela ilegalidade no Brasil
–, só no estado de São Paulo, o impacto do
contrabando só de cigarros, dominado por
organizações criminosas, atingiu a cifra de

ETCO
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R$ 2,68 bilhões de evasão fiscal em 2016.
E, isso, é claro, sem falar dos danos maio-

res, que são aqueles causados à saúde da população e

PELO QUE DÁ PARA ENTENDER, O AUMENTO DO CON-

que também podem ser contabilizados no aumento da

TRABANDO TEM ACONTECIDO POR UMA COMBINAÇÃO

violência.

DE FATORES, TAIS COMO AUMENTO DE IMPOSTOS,

Nesta entrevista exclusiva concedida à Revista IPC,

CRISE ECONÔMICA E FRAGILIDADE DAS FRONTEIRAS.

Edson Vismona fala sobre o problema, cujo viés, infeliz-

ATACAR O CONTRABANDO É UMA MEDIDA EXTREMA-

mente, continua de aumento da preocupação e de agra-

MENTE EFETIVA PARA A RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E

vamento. Confira!

COLABORA DURAMENTE PARA O FIM DO TRÁFICO E DO
CRIME NAS CIDADES. NO CASO DOS CIGARROS ILEGAIS,

REVISTA IPC: DR. EDSON, QUAIS AS PRINCIPAIS CONSE-

CUJA ORIGEM, SE SABE, É O PARAGUAI, POR QUE NÃO

QUÊNCIAS DA PRÁTICA DO CONTRABANDO E DA PIRA-

SE CONSEGUE MANTER UMA FISCALIZAÇÃO EFICIEN-

TARIA PARA A SOCIEDADE E PARA OS EMPRESÁRIOS?

TE NAS FRONTEIRAS, A FIM DE COIBIR SUA ENTRADA

Edson Vismona: Está provado que o comércio ilegal – seja

NO BRASIL?

ele contrabando, descaminho, falsificação, contrafação,

Sem dúvida alguma, é imperioso aumentar a vigilância

adulteração e fraudes contra a economia popular – rever-

nas fronteiras, por parte dos governos de ambos os países.

te em bilhões de reais para as organizações criminosas,

E, no caso paraguaio, os brasileiros também veem omis-

juntando-se ao tráfico de drogas, de armas e de munições.

são motivada pelo fato de autoridades e políticos do país

E, claro, entre os danos que geram para a sociedade, como

vizinho serem beneficiários do contrabando de cigarros

problemas de saúde e o aumento da violência, ocasionam

para o Brasil. É verdade também que, apesar de importan-

também prejuízos para todos aqueles que pagam im-

tes, políticas de restrição ao cigarro devem ser equilibra-

“Queremos um Brasil diferente, um país onde o mercado ilegal e a corrupção sejam
combatidos e não mais aceitos.”
postos regularmente e operam dentro da legalidade. Por

das, sob risco de estimular ainda mais o contrabando do

exemplo, para funcionar, uma padaria tem que ter alvará,

produto. Além disso, o excesso de impostos para o setor é

licença, cumprir todos os rigores sanitários, pagar seus

um dos fatores decisivos no crescimento do contrabando

impostos e encargos sociais e por aí vai. Ou seja, o empre-

de cigarros no País, já que as marcas paraguaias chegam

sário brasileiro tem que arcar com todas essas despesas,

a custar menos da metade do preço mínimo estabelecido

com toda a burocracia, tem que fazer investimentos no

por lei no Brasil.

seu negócio e para manter empregos, enquanto que o ilegal vem por fora, sem pagar por nada disso, levando uma

E O SENHOR VISLUMBRA, AINDA QUE NO LONGO PRAZO,

enorme vantagem competitiva.

UMA SOLUÇÃO PARA ESSE PROBLEMA?

Trazer solução para ele é um processo, que tem vários pasQUAL A DIMENSÃO ATUAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS

sos. E o primeiro deles é assumir que o problema existe. Es-

PELO COMÉRCIO ILEGAL NO BRASIL?

tamos tratando de uma questão muito séria, que, entretan-

Fazendo o cômputo de apenas 16 setores da economia,

to, muitas vezes é tratada como algo não muito significati-

hoje, o Brasil está perdendo perto de R$ 130 bilhões ao

vo. Pensando assim, uma pessoa que compra um produto

ano, somando as perdas setoriais da indústria – algo em

ilegal acaba tendo a impressão errada de que não está pre-

torno de R$ 88 milhões –, aos cerca de R$ 40 bilhões em

judicando ninguém, que fazendo isso, um pequeno con-

sonegação. Só os prejuízos do contrabando de cigarros

trabando aqui e outro ali, não é nada substancial. Então, o

para o estado de São Paulo somaram R$ 2,68 bilhões de

segundo passo é reverter essa visão errônea urgentemente.

evasão fiscal em 2016. E esse dinheiro todo está na mão

E isso é uma questão de educação e civilidade: é preciso

de quem? Do crime organizado.

levar conhecimento e esclarecimento à população sobre o

Ago/Set 2017 IPC 813

49

ENTREVISTA / EDSON VISMONA

tema, a fim de desincentivar essa práti-

“Uma pessoa que

ca. A partir dessa consciência de que não

compra um produto

estamos lidando com coisas pequenas,
precisamos também trabalhar cada vez

ilegal acaba tendo

mais para despertar a atenção das auto-

a impressão errada

ridades federais, estaduais e municipais
de que enfrentar com coragem e deter-

de que não está

minação a questão do comércio ilegal é

prejudicando ninguém,

algo realmente importante, mostrando
que todos aqueles, indústria e comércio,

que fazendo isso, um

que pagam regularmente seus impostos,

pequeno contrabando

merecem respeito. Ou seja, a sociedade

aqui e outro ali, não é

não pode mais aceitar isso como uma
coisa “normal”.

nada substancial.”

ALÉM DA QUESTÃO DOS CIGARROS
CONTRABANDEADOS, OS PANIFICADORES DE SÃO PAULO CONVIVEM COM
OUTRO SÉRIO PROBLEMA RELACIONADO À PIRATARIA, QUE É VENDA DO PÃO
CLANDESTINO. QUAL A ORIENTAÇÃO
QUE O SENHOR DÁ A ELES PARA DIMINUIR OU MESMO ERRADICAR ESSA
PRÁTICA NA CIDADE?

Esse é um problema extremamente preocupante. O que vimos no começo deste
ano com as carnes, assustou a todos e
abalou duramente a nossa economia. E o
comércio do pão clandestino é um alerta
para que as autoridades de vigilância sa-

E COMO VOCÊS ESTÃO SE ORGANIZANDO PARA ENFREN-

nitária e de defesa do consumidor assumam seu papel. Mas,

TAR ESSA GUERRA CONTRA O COMÉRCIO ILEGAL?

vigilância não se faz com orientação política e, sim, com

Como se pode ver, temos que travar a luta em múltiplas

orientação técnica. Qual o sentido de isso continuar acon-

frentes. O ETCO, o FNCP e o Movimento em Defesa do Merca-

tecendo, colocando em risco a saúde da população e preju-

do Legal Brasileiro são instituições que têm muitas conver-

dicando os negócios dos panificadores que cumprem todas

gências. E a mais importante delas é fortalecer as estruturas

as suas obrigações e pagam seus impostos corretamente?

institucionais do nosso País. Queremos um Brasil diferente,

Temos que fazer com que as ações de fiscalização sejam

um país onde o mercado ilegal e a corrupção sejam comba-

sérias, a fim de combater também esse desvio de conduta,

tidos e não mais aceitos. Porque, se não for assim, fica difícil

que é absurdo e fere a economia popular.

assumir seu destino e seu protagonismo na economia mundial. No passado, fizemos uma grande campanha no horário

O COMO OS PANIFICADORES PODEM E DEVEM CONTRI-

nobre da televisão, com o slogan “O imposto cresce, e o cri-

BUIR PARA QUE A CRUZADA CONTRA O COMÉRCIO ILE-

me agradece”, mostrando para a população que quando al-

GAL TENHA BOM TERMO?

guém compra um cigarro contrabandeado, essa pessoa está

Problemas como esse têm que ser combatidos com de in-

financiando a violência. Ainda este ano, lançaremos outra

teligência de mercado e com a integração de várias forças

campanha semelhante, só que na mídia impressa. Além dis-

proativas. Assim, quando os panificadores se depararem

so, continuaremos editando guias de orientação para o con-

com a ação de comerciantes ilegais, quer de cigarros ou

sumidor, falando dos prejuízos que ele e toda a sociedade

de pães clandestinos, eles devem levar isso imediatamen-

têm comprando produtos ilegais, bem como guias de orien-

te ao conhecimento das autoridades policiais, de vigilân-

tação para o pode público, chamando sua responsabilidade

cia sanitária, aos órgãos de defesa do consumidor e até

no processo e mostrando que ele mesmo tem que tomar

ao Ministério Público. E, claro, também podem e devem

cuidado para não comprar produtos ilegais, numa licitação,

utilizar a força e o poder agregador do SAMPAPÃO para

por exemplo. Complementarmente, teremos, até o final de

fazer essas denúncias, para que eles acompanhem e

2017, promoveremos diversos seminários e simpósios para

combatam esses desvios, que são inaceitáveis. E tantos os

os mais diversos públicos, bem como continuaremos com o

panificadores quanto o SAMPAPÃO podem contar com a

nosso trabalho de pesquisas, a fim de oferecer à sociedade

nossa ajuda, porque somos parceiros nessa luta. Em ou-

e ao governo dados e subsídios para que possamos alcançar

tras palavras, temos que ter consciência de que essa luta

o grau de consciência ideal da importância de se combater

é de todos nós. Cada um de nós é responsável e pode e

tais práticas ilegais.

deve assumir seu papel nessa mobilização.
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PADARIA FOODSERVICE / PESQUISA

StockFree

CRESCENDO
NA CRISE
StockFree

Pixabay

Pesquisa aponta que alimentação fora do lar cresce
mesmo em momento delicado da economia brasileira.

M
52

esmo com a economia “Made in Bra-

com a leitura da 11ª Pesquisa Setorial de Foodser-

zil” caminhando a passo de formiga

vice, que acaba de ser divulgada Associação Bra-

e sem vontade, com pelo menos três

sileira de Franchising (ABF). Entre outras coisas,

anos de deságio, o setor de alimen-

o estudo dá conta de que o segmento apresentou

tação fora do lar continua firme e forte, apresen-

um crescimento de 5,5% em seu faturamento e

tando bons resultados. É que se pode concluir

variação positiva do ticket médio no foodservice
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PADARIA FOODSERVICE / PESQUISA

de nada menos do que 7,9% ao longo do período

55,4% da amostra. Já entre aquelas que ainda não

de análise, compreendido entre 2015 e 2016.

utilizam, 75% delas afirmaram que pretendem

Feita por amostragem, a pesquisa reflete a

disponibilizar para seus clientes.

assertividade dos esforços empreendidos pe-

De acordo com João Baptista Junior, coordena-

los operadores de alimentação fora do lar para

dor do Comitê de Foodservice da ABF, foram reali-

manter resultados positivos. “Esses dados reve-

zados sensíveis investimentos na melhoria da ges-

lam que o setor mostrou resiliência nesse perío-

tão do ponto de venda – buscando maior eficiência

do difícil da economia brasileira, trabalhando

–, bem como na redução dos custos, aumentan-

fortemente na gestão de custos e das unidades

do, assim, a rentabilidade das casas. “O varejo de

de forma geral, e nos ganhos de eficiência, com

alimentação está sendo muito influenciado pela

maior produtividade”, avalia Altino Cristofoletti

mudança de comportamento do consumidor. Um

Junior, presidente da ABF.

exemplo é o uso dos aplicativos de foodservice,
próprios ou de terceiros”, comenta Baptista.

MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

Para Enzo Donna, diretor geral da ECD Food-

O estudo também apontou algumas tendências

service, a pesquisa demonstra que, de uma ma-

e estratégias do segmento de alimentação fora

neira geral, os grandes desafios do segmento de

do lar. No que diz respeito à saudabilidade, 60,8%

alimentação concentram-se na pressão dos cus-

dos operadores pesquisados incluem em seu car-

tos de aluguel, mão de obra e, principalmente, na

dápio alimentos light, 52,7% integrais e vegetaria-

questão tributária. “Complementarmente, as di-

nos, e 51,4%, diet. Outra tendência sinalizada pelo

ferentes alíquotas de impostos entre os estados é

levantamento é a crescente utilização de aplicati-

um dos exemplos nesse aspecto, que podem difi-

vos delivery pelos estabelecimentos, adotados por

cultar a gestão das operações”, afirma.

ESTRATÉGIAS E TENDÊNCIAS.
Ampliação do uso do serviço de delivery e inclusão de alimentos
vegetarianos nos cardápios cresce no foodservice.

StockFree
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DESTAQUE / CONSUMO

CADA VEZ MAIS IMPACIENTE E

RESPONSÁVEL
A GENTE NÃO QUER SÓ COMIDA. Pode até não
parecer, mas o cliente anda com outras (várias)
demandas em relação à alimentação.

Estudo do
Euromonitor
International indica
os caminhos que
o consumidor está
preferindo trilhar e
gera polêmica: será
que isso tudo funciona
aqui no Brasil?

O

O consumidor anda cada vez mais impaciente. E em

2017, depois de os clientes terem fechado a carteira não
só no Brasil, como no mundo – segundo dados do Euromonitor International, houve uma contração de 2,4% dos
gastos globais com o consumo, em função das incertezas
da economia em 2016 – há uma espécie de vontade reprimida, talvez como uma forma de recuperar o tempo perdido, de fazer as coisas acontecerem mais rápido, inclusive no setor de alimentação. E, à medida que os consumidores desejam alimentos mais saudáveis e de melhor
qualidade mesmo nos sistemas de fast food e on-the-go, as
marcas procuram rapidamente evoluir e se adaptar para
atender a esse interesse.
Um exemplo disso, dado pelo próprio instituto de pes-
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DESTAQUE / CONSUMO

national, é a do foco na autenticidade. Este diz respeito à
disposição do consumidor em tomar decisões de compra
baseado no grau de responsabilidade – considerando cada
vez mais os aspectos éticos, sociais e de sustentabilidade
na produção, comercialização e de combate ao desperdício – das marcas, comércios e indústria de alimentos,
nos quais é possível detectar um equacionamento entre
qualidade e valor justo ou real.
Para se ter uma ideia de quão longe pode ir o esforço
no sentido de convencer o consumidor de que o produto
é reconhecidamente “do bem”, uma empresa do estado
norte-americano de Wisconsin – a 1871 Dairy – promete
aos compradores de seus itens lácteos que o leite utilizado vem de “vacas saudáveis e felizes, cuidadas por agricultores altamente capacitados, que bebem água limpa e
pastam em ricos solos de comunidades conectadas”.
Com efeito, o leite orgânico faz parte de uma longa

“O leite vem direito de vacas
saudáveis e mais felizes,
agricultores mais capacitados,
água limpa, solos mais ricos e
comunidades mais conectadas”

lista de alimentos tradicionais redescobertos por jovens
empresários e seus clientes urbanos. Todos, é claro, são
produzidos com métodos que não utilizam agrotóxicos sintéticos, transgênicos ou fertilizantes químicos. E
mais: a um só tempo, as técnicas utilizadas no processo de produção respeitam o meio ambiente e têm como
objetivo precípuo manter a qualidade e a integralidade
do alimento.
Paralelamente, os aplicativos de comida vem ajudan-

quisas mencionado acima, é o da cadeia de padarias bri-

do os consumidores a saber mais sobre o que estão com-

tânicas Greggs, com quase 2.000 pontos de venda, está

prando e, efetivamente, consumindo em sua saudável

considerando dar grande foco às vendas de produtos com

dieta diária. O app Sage Project, por exemplo, concentra-

baixas calorias para consumo rápido em suas lojas, em

-se em alimentos naturais e orgânicos, informando aos

detrimento de itens mais tradicionais, depois de ver seus

usuários quanto exercício seria necessário para queimar

negócios crescerem com o lançamento de sua linha de

calorias uma eventual “puladinha de cerca” do indivíduo

lanches saudáveis Balanced Choice, literalmente, do in-

ao consumir uma guloseima qualquer, como um choco-

glês, “Escolha Balanceada”. Autointitulados “grocerants”

late. Ou, ainda, como se deu o transporte e quanto “via-

(em tradução livre, uma espécie de produtos ou pratos

jaram” aqueles deliciosos morangos sem agrotóxicos,

típicos de restaurantes finos, só que vendidos em pada-

plantados e colhidos por aquele produtor consciente, cujo

rias), eles, definitivamente, à medida que se tornam mais

campo de cultivo fica localizado “lááá” longe, antes de

populares, atestam o interesse dos consumidores ingleses

chegar ao varejista preferido do consumidor. E a mensa-

pelo fast food de qualidade, em oposição aos tradicionais

gem do site do aplicativo reforça a finalidade da iniciati-

lanches rápidos repletos de gordura e de calorias.

va com uma explicação para lá de convincente: o Projeto
Sage foi criado para cortar o jargão, a pseudociência e a

VACAS FELIZES

Aliada à pressa em comer, outra preocupação que
vem crescendo no mundo, segundo o Euromonitor Inter-
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TENDÊNCIAS / ALIMENTAÇÃO

Ao que tudo indica,
o ingresso na “Era
dos Pulses” parece
ser uma tendência
irreversível no
mundo de hoje.

BEM-VINDOS

À ERA DOS
PULSES!
Os pulses – também conhecidos
como leguminosas – estão na moda e representam a última palavra em termos de tendências para a alimentação. Para quem não sabe,
eles constituem um grupo de 12 culturas saudáveis,
que inclui feijões, ervilhas secas, grão de bico e lentilhas, que funcionam como poderosas fontes de energia,
com alto teor de vitaminas, fibras dietéticas e proteínas,
muito ricos em micronutrientes e aminoácidos essenciais para o bom funcionamento do organismo. Além
disso, as leguminosas também são vegetarianas,
veganas e sem modificação genética alguma.

StockFree
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do açúcar e do sal nos alimentos, a redução de gordu-

cultivo dispensa fertilizantes, pois produzem o nitrogênio

ras, além de um olhar mais amplo sobre o consumo de

necessário para seu desenvolvimento e utilizam quantida-

carboidratos. Agora, a tendência de consumo de produtos

de muito menor de água quando comparado a outras fon-

com mais proteína é a bola da vez da alimentação mun-

tes proteicas de origem animal: são gastos cerca de 360 li-

dial, aliada à mudança de comportamento do consumi-

tros de água para produzir 1kg de pulses ante 15.620 litros

dor, que busca produtos mais nutritivos, saudáveis. Além

na produção de 1kg de carne bovina. Aliás, a importância

disso, existem novas demandas também, notadamente

como fator de segurança alimentar ampliou-se tanto ao

aquelas protagonizadas pelas pessoas que praticam es-

longo dos últimos anos, que até a Food and Agriculture Or-

portes e pela população sênior, que está crescendo mun-

ganization of the United Nations (FAO), num esforço para

dialmente, como reflexo, principalmente, do aumento da

evidenciar o seu consumo nos quatro cantos do planeta,

expectativa de vida”, explica Adriana Rached, diretora de

declarou 2016 como o “Ano Internacional de Pulses”.

Marketing e Estratégia da Ingredion, empresa global es-

FARINHAS DE PULSE

pecializada em soluções em ingredientes de origem natu-

Atenta a essa dinâmica de crescimento da demanda por

ral, que recentemente lançou no mercado brasileiro duas

leguminosas e ao esforço dos Ministérios de Agricultura de

linhas de farinhas de pulses, riquíssimas em proteínas e

todo o mundo para colocá-los in natura como alternativa

que, agregadas às receitas, proporcionam textura diferen-

viável às proteínas de origem animal nos pratos da popu-

ciada em alimentos como pães, bolos, biscoitos e snacks.

StockFree

Outro forte apelo dos pulses é a sustentabilidade: seu

lação tanto de países desenvolvidos – onde são altamente
consumidos –, quanto, principalmente naqueles em desen-

CLEAN LABELS

volvimento, a indústria embarcou com tudo na tendência

Ao que tudo indica, o ingresso na “Era dos Pulses” parece

cada vez mais significativa dos pulses e passou a investir

ser uma tendência irreversível no mundo de hoje, que se

fortemente na apresentação do produto em formatos cada

alinha à plataforma de consumo – já bastante conhecida

vez mais inovadores, entre os quais se destacam as fari-

pelos panificadores, diga-se – guiada pelo aumento de de-

nhas e concentrados proteicos para serem misturados à

manda por produtos naturais, ou que sejam “o mais pró-

base de produção de diversos alimentos, inclusive os pães.

ximo possível da natureza”, feitos a partir de ingredientes

“Ao longo do tempo, vimos registrando uma visão

que sejam conhecidos e autênticos. Ponto para os pulses/

evolutiva, na qual se enquadraram, no início, a redução

leguminosas! Em termos mais amplos, isso significa rótu-
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Ingredion

los limpos – os chamados “clean labels”
– e simples com menos ingredientes,

importante do que uma embalagem
arrojada. Quando você oferece produ-

produtos que sejam livres de aditivos

tos com ingredientes simples, e que as

indesejáveis e que podem ser encon-

pessoas entendam, você constrói uma

trados em suas próprias cozinhas. Tais

fidelização de seus produtos – a partir

percepções, baseadas em pesquisa,

de seu rótulo”, ensina Adriana Rached,

vêm alimentando os esforços para os

da Ingredion.

operadores fidelizarem seus clientes

Uma pesquisa dessa empresa tam-

com produtos que integram esse tipo

bém revela que “natural” ganha de

de proposta.

“sem conservantes” no apelo de pro-

Muitas vezes, os consumidores ima-

duto, embora o termo “sem conservan-

ginam que produtos considerados “na-

tes” faz com que mais consumidores se

turais” estão livres de ingredientes inde-

sintam incentivados a trocar de marca

sejáveis, o que nem sempre é verdade.

ou de fornecedor. Outro dado revelado

Essa percepção – que traduz a tendên-

pelo estudo da Ingredion mostra que

cia “livre de”, e serve como postulante
da ideia de que este ou aquele produto
é diferenciado por ser livre de ingredientes artificiais –, pode, entretanto,
induzir a erros de entendimento, como
vem acontecendo com a vilanização orquestrada contra o glúten, que é uma
proteína essencial para a alimentação
humana e cujo consumo, na prática (e
na verdade), só provoca intolerância em
consumidores bastante específicos – 1%
da população mundial –, que são os portadores da doença celíaca.
INGREDIENTE “DA FAMÍLIA”

Seja como for, o que importa nesse movimento é que, além de produtos que

“Agora, a tendência
de consumo de
produtos com mais
proteína é a bola da
vez da alimentação
mundial, aliada
à mudança de
comportamento
do consumidor, que
busca produtos
mais nutritivos,
saudáveis.”

consideram “naturais” e “mais sau-

Adriana Rached,

dáveis”, os consumidores estão atrás

da Ingredion

de alimentos com mais sabor, textura

os consumidores tem uma espécie de
simpatia instantânea com ingredientes que consideram “familiares” – tais
como farinha de trigo ou uma proteína
de um pulse, como lentilha ou grão de
bico –, em detrimento de outros “não
familiares”, tais como o glutamato monossódico, que ainda assustam muita
gente, justamente porque essas pessoas não têm a menor ideia do “pra quê”
ele serve na formulação do produto.
Todas essas informações podem
ajudar um panificador a dar um melhor
direcionamento às formulações de seus
produtos, para que, assim, estas possam
conquistar a aprovação do consumidor.
Tudo isso, é claro, sem esquecer de oferecer a eles apelos e experiências sensoriais importantes e, talvez, exclusivas,
por não poderem ser igualadas pela

diferenciada e outras características que, numa leitura

concorrência. E, é claro também, conseguir tal façanha e

muito própria, só podem ser obtidos a partir do uso de

superar as expectativas de seus clientes e consumidores

ingredientes diferentes dos tradicionais. Daí a importân-

tem tudo a ver com conhecer profundamente os desejos

cia da transparência dos rótulos, que devem conter infor-

de quem, todo dia, entra em sua padaria em busca de novi-

mações simples e curtas sobre os ingredientes naturais

dades e, sobretudo, de inovação. Então, que tal apresentar

e conhecidos, do tipo “daqueles que eles têm em casa”.

a eles os pulses integrados às novas e inovadoras receitas

“A maioria dos consumidores acham que se um produ-

da casa?! Tem muita gente – inclusive a Escola IDPC, do

to é ‘natural’, este é mais saudável e confiável. Portanto,

SAMPAPÃO –, que pode orientar os interessados a se saí-

um rótulo com informações simples pode ser muito mais

rem bem nessa tarefa.
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AMBIENTAÇÃO / DECORAÇÃO

UMA BOA IDEIA,

QUE COLA

Pixabay

Utilizar adesivos de parede é uma das últimas tendências de decoração.
Versáteis, fáceis de aplicar e bastante acessíveis em termos de preço, eles
podem combinar direitinho com o visual e o estilo da sua padaria.

Q

ue tal deixar o seu espaço personalizado, to-

redes atrás de um balcão de vendas ou ao espaço desti-

talmente renovado, sem fazer obra, com bai-

nado à cafeteria. “Mas como eventualmente eles podem

xo custo? Parece mágica, não é? Só que não!

molhar ou até sofrer com respingos de gordura ou de ou-

Práticos, fáceis e rápidos de aplicar e com

tros líquidos, verificar a área de aplicação é fundamental.

preços relativamente baixos, quando comparados a outros

Nesses casos, é recomendável escolher aqueles com im-

revestimentos decorativos, os adesivos personalizados de

pressão sobre uma base com gramatura mais espessa e,

parede vêm ganhando cada vez mais atenção nas criações

de preferência, lavável”, ensina a arquiteta e designer de

de arquitetos e decoradores no sentido de dar um “up” no

interiores, responsável pela área criativa da UMM Arqui-

visual de estabelecimentos comerciais, tais como as pada-

tetura Elaine Gonzalez.

rias. Eles são itens de comunicação visual extremamente

Outra dica da especialista são os adesivos-lousa,

versáteis, combinam com diversos estilos de decoração de

aqueles que podem receber desenhos ou letras – até des-

loja e, ainda, têm o poder de mudar o visual de um am-

taques do cardápio da casa, por exemplo – feitos com giz,

biente, dando vida, movimento e estilo ao espaço.

uma tendência muito forte nas padarias, como se pôde

As possibilidades são infinitas, e os locais de aplicação,

observar em diversos estandes de empresas nas últimas

inúmeros. Eles podem remeter ao tema de alimentos ou

edições da FIPAN – Feira Internacional de Panificação,

até a receitas e produtos especiais da panificadora, como

Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos, promo-

pães e doces, delimitando a área do foodservice, as pa-

vida pelo SAMPAPÃO.
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UMM Arquitetura

No mercado, existe uma infinidade de
opções de adesivos, com desenhos
modernos e até retrôs, realistas ou de
estilos mais sóbrios, ou mesmo com
fotografias e cenas artísticas em preto e
branco ou coloridas.
DO ZEN AO MAIS MODERNO

podem ser encontrados na textura Canvas que conta com

Na hora de escolher o adesivo de parede ideal para o seu

um aspecto tramado, que lembra uma tela de pintura,

ambiente, é importante o panificador analisar a decora-

transformando a parede em um espaço com infinitas pos-

ção já existente. E a cor da parede também é importante.

sibilidades, a Stucco que com seu efeito decorativo se adé-

Se ela for escura, o ideal é optar por imagens com nuan-

qua as imagens escolhidas, proporcionando naturalidade à

ces diferentes, para garantir o efeito de contraste. Já se a

peça e a Crushed Stone que por sua vez conta com uma tex-

parede for branca, vale dar asas à imaginação e usar co-

tura que remete a pedras, levando um ar rústico ao local”,

res e formatos mais ousados, mas sempre com o cuidado

explica Bruno Cortina, da Comunicação da Avery.

de não exagerar na informação visual.

Um aspecto interessante do uso dos adesivos de pa-

No mercado, existe uma infinidade de opções de ade-

rede, contudo, é que nem sempre eles necessitam de um

sivos, com desenhos modernos e até retrôs, realistas ou

profissional para fazer sua aplicação. É possível comprá-

de estilos mais sóbrios, ou mesmo com fotografias e cenas

-los em sites e lojas especializadas, ou até mesmo em

artísticas em preto e branco ou coloridas. Um bom exem-

grandes varejistas de materiais para construção e agregá-

plo, como destaca a arquiteta Bianca Alvarenga e redatora

-los à decoração da sua padaria dentro do melhor espíri-

do site e aplicativo VivaDecora, marca do grupo VivaReal,

to do “faça você mesmo”. “Nosso objetivo é trazer ideias

maior portal imobiliário do País, são os adesivos de árvores:

criativas e inovadoras para uma decoração moderna, sem

“Eles podem deixar um espaço mais zen ou mais moderno,

sujeira, sem ‘quebra-quebra’ e, o que é melhor, com ex-

variando de acordo com cada forma de aplicação”, afirma

celente custo/benefício. Temos a nossa própria linha de

Bianca, lembrando ainda que a cor do adesivo deve combi-

produtos e fazemos criação de projetos personalizados

nar com o restante do ambiente, e que, se ele for branco, é

também, todos em vinil 100% nacional, impresso ou re-

importante que ele contraste com a cor da parede.

cortado, que podem ser aplicados tanto pelos nossos profissionais, quanto pelos próprios consumidores”, explica

VISUAL “FAÇA VOCÊ MESMO”

Manoel Guerreiro, designer gráfico da Tattoo de Parede,

Com o aumento do mercado de decoração a necessidade

empresa paulistana do bairro da Pompeia.

de se obter produtos exclusivos, trazendo para os ambien-

Para aqueles que optarem fazer a aplicação por conta

tes peças, formatos, cores, estampas e designs específicos

própria dos adesivos de parede em sua padaria, Bianca Al-

para cada cliente, diversas empresas têm se esforçado em

varenga, do VivaDecora, salienta que existem, entretanto,

trazer a seus clientes opções cada vez mais diferenciadas

alguns cuidados e procedimentos especiais que devem

em termos de soluções em adesivos de paredes. Com um

ser observados. “Em primeiro lugar, a parede deve estar

portfólio com três texturas, a multinacional de comunica-

totalmente limpa, sem rachaduras, sujeiras ou desníveis.

ção visual Avery Denninson é uma delas, oferecendo ao

Na hora de aplicar, trace uma linha marcando o inicio ou

mercado produtos customizados e impressos digitalmente

o fim do adesivo, de acordo com o desenho. E, por fim, use

com a imagem desejada, que possibilitam a um panifica-

um pano úmido para auxiliar na aplicação e evitar bo-

dor, por exemplo, dar asas à imaginação, com assessoria

lhas. Mas, caso elas apareçam, fure-as com uma agulha

técnica para instalação. “De rápida aplicação, os adesivos

e passe o pano úmido por cima”, enfatiza. Boa reforma!
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NA MÍDIA / SAMPAPÃO NA IMPRENSA

SBT

Várias reportagens realizadas
durante a feira comprovam
o crescimento do interesse
do público pelos cursos de
panificação e confeitaria.
PRESENÇA NA IMPRENSA. O presidente Antero, em entrevista ao SBT.

FIPAN GANHA DESTAQUE
NA TELINHA

S

Exemplo disso foi a matéria levada ao ar no

Center Norte, em visitação profissional

dia 25 de julho, primeiro dia da FIPAN 2017, pelo

e promoção de negócios, a FIPAN 2017

“SBT Brasil”, principal atração jornalística do

– Feira Internacional de Panificação,

SBT, apresentada pela dupla Carlos Nascimento

Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos

e Rachel Sheherazade. Na reportagem realizada

também cravou altos picos de audiência na mídia

na FIPAN, a repórter Livia Raick colocou o foco

nacional, como comprova o enorme número de

no crescimento da importância da confeitaria

reportagens que a feira gerou nas mídias impres-

dentro das panificadoras, mostrando que, mes-

sa, rádio e eletrônicas, como TV e internet.

mo com o orçamento apertado, a maciça maioria

SBT

Record

ucesso absoluto nos pavilhões do Expo

RECORD. William Travassos, do “SP no Ar”.
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Record

Record

NA MÍDIA / SAMPAPÃO NA IMPRENSA

AULAS SHOW. Cobertura da movimentação nos estandes.

ARTE PURA. Márcia Nicéias em entrevista a Lúcio Sturm.

“Hoje em dia, já oferecemos dentro das nossas panificadoras um produto
tão saboroso e de altíssima qualidade quanto nas melhores doçarias. Os
doces impulsionam as vendas e já respondem por 30% do faturamento das
padarias de São Paulo”.
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dos brasileiros não abre mão de um delicioso doce

SAÍDA PARA A CRISE

comprado, sim, na padaria! “Hoje em dia, já ofere-

Outro telejornal que enfatizou em sua cobertu-

cemos dentro das nossas panificadoras um produ-

ra da feira o aumento da procura dos cursos de

to tão saboroso e de altíssima qualidade quanto

panificação e confeitaria foi o “SP no Ar”, coman-

nas melhores doçarias. Os doces impulsionam as

dando pelo comunicador William Travassos. Na

vendas e já respondem por 30% do faturamento

matéria levada ao ar pelo jornalístico da Rede

das padarias de São Paulo”, enfatizou Antero José

Record, o repórter Lúcio Sturm foi conferir uma

Pereira, presidente do SAMPAPÃO, em entrevista

das aulas ministradas na Arena do Confeiteiro

na reportagem.

da FIPAN 2017, e ficou bastante impressionado

Visitando a feira, a repórter mostrou a gran-

com alta frequência de visitantes que fez o su-

de procura no evento pelos cursos de confeitaria,

cesso daquele espaço durante os quatro dias

conversando com muita gente que, aproveitando o

do evento.

bom momento de aquecimento da especialidade,

Ao longo das várias entrevistas que realizou

fez questão de conhecer ali as últimas novidades

durante a reportagem, Sturm comprovou para

e técnicas de produção à disposição do segmento.

os espectadores que a formação, qualificação e

Uma das entrevistadas foi a artista plástica Már-

capacitação na arte de produzir pães, doces e

cia Nicéas, de Recife, que trouxe sua arte inovar a

chocolates é uma das mais promissoras saídas

decoração de bolos. Além de trabalhar com pasta

para pessoas que buscam geração de renda e

americana e criar lindos bolos temáticos, Márcia

uma recolocação profissional, ainda mais em

aplica técnica de pintura a óleo de quadros em bo-

épocas de crise. E, para atestar a importância

los maiores para festas de casamento, aniversário,

do setor, revelou dados significativos, como

entre outras. “Só que o bolo tem que ser bonito e

aquele que revela que o faturamento dele já

gostoso, porque não adianta ser uma coisa sem ser

representa 2% do PIB brasileiro, ou seja, muito

a outra”, brincou Márcia na matéria.

dinheiro mesmo.
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Fotos Marcus Frediani

ACELERA,
EMPREGO!

LANÇAMENTO NA PREFEITURA. O Programa Cidadão conta com parceria com
Governo do Estado de São Paulo, SEBRAE, iniciativa privada e terceiro setor.

SAMPAPÃO dará suporte para a especialização técnica em panificação e
confeitaria em programa da Prefeitura de São Paulo.

O

presidente do SAMPAPÃO, Antero

te para a especialização técnica em panificação e

José Pereira, além de vários diretores

confeitaria. As vagas são destinadas para jovens

das entidades participaram no dia 4

a partir de 16 anos e adultos. O principal objeti-

de julho do lançamento do Programa

vo da iniciativa é promover a inclusão social, por

Profissão Cidadão, da Prefeitura de São Paulo. O

meio de qualificação técnica que produza novas

objetivo da iniciativa é disponibilizar, inicialmen-

oportunidades de trabalho, empreendedorismo e

te, 3.500 vagas de capacitação doadas por parcei-

geração de renda.

ros, em cursos presenciais e à distância, em diver-

O programa conta com parceria com Governo

sas áreas profissionais. O SAMPAPÃO está ofer-

do Estado de São Paulo, SEBRAE, iniciativa priva-

tando colocação no Bolsa Emprego 2017 e supor-

da e terceiro setor. “É uma enorme alegria para
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TRABALHO / INICIATIVA
SUPORTE À INICIATIVA.
O presidente e os diretores
do SAMPAPÃO prestigiaram
o evento e empenharam o
seu apoio total ao prefeito
João Doria.

tadual do Desenvolvimento Econômico, Ciência,
Tecnologia e Inovação, para capacitação técnica
nas áreas de comércio e serviços em suas unidades móveis e fixas. Os cursos serão ministrados e
certificados pelo Centro Paula Souza. “Atuar com
a Prefeitura de São Paulo podermos celebrar este

cursos rápidos é uma rica experiência, uma vez

acordo e caminhar juntos nesse projeto. Nossa

que os alunos que passam por esses cursos resga-

prioridade, de maneira muito clara, é para a gera-

tam a sua coragem e se sentem mais competen-

ção de empregos e oportunidades”, afirmou o pre-

tes para enfrentar um concurso ou uma seleção”,

feito João Doria, durante o evento de lançamento

disse a diretora-superintendente do Centro Paula

do Profissão Cidadão.

Souza, Laura Laganá.
Outras 1.000 vagas são dos cursos Check-Up

VIA RÁPIDA EMPREGOS

Empresas, ministrados pelo SEBRAE, que orien-

O Profissão Cidadão contará com a participação

tam como abrir, melhorar, ampliar e desenvolver

das Prefeituras Regionais, que serão responsá-

habilidades para gerir a empresa, dá dicas de pro-

veis por divulgar nas comunidades, identificar e

duto e divulgação do empreendimento. As turmas

indicar aquelas pessoas realmente interessadas

começam imediatamente após a capacitação téc-

em participar dos cursos, de acordo com o co-

nica do Centro Paula Souza, e serão oferecidas em

nhecimento e criatividade dos moradores. Isso

espaços próprios das Prefeituras Regionais, com

permitirá o aperfeiçoamento das atividades eco-

duração de 20 horas/aula. As demais 1.500 vagas

nômicas locais e o desenvolvimento regional, de

são acessos para cursos de educação à distância

forma descentralizada, inovadora e sustentável,

de aperfeiçoamento ao funcionário público muni-

afirmam os organizadores.

cipal, pela DLB Tecnologia, como Padrão de Aten-

Das 3.500 vagas disponibilizadas, 1.000 são do
Programa Via Rápida Empregos, da Secretaria Es-

dimento, Liderança, Gestão de Talentos e Administração de Tempo, entre outros.

“É uma enorme alegria para a Prefeitura de
São Paulo podermos celebrar este acordo e
caminhar juntos nesse projeto. Nossa prioridade,
de maneira muito clara, é para a geração de
empregos de empregos e oportunidades”
Prefeito João Doria
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ESCOLA IDPC / CAPACITAÇÃO

Fotos Marcus Frediani

NOVOS DESTINOS,
NOVAS REALIZAÇÕES
IN LOCO. Unidade móvel
“estacionada” em
Vargem Grande.

Escola Móvel do IDPC
inicia nova jornada de
difusão de conhecimento
pelos municípios da
Grande São Paulo.

A

educação é como um rio caudaloso: só traz

professores e técnicos do SAMPAPÃO, em parceria com a

benefícios e cumpre o seu papel quando espa-

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Emprego

lha e leva suas “águas” para aonde as pessoas

daquela cidade, que também forneceu o espaço em sua

precisam delas para nutrir seus corpos, almas

sede para receber a unidade móvel de ensino. Durante

e espíritos. Com esse propósito, a Escola Móvel do IDPC

todo esse tempo, dezenas de profissionais da área, bem

iniciou, no dia 1º de junho, mais uma produtiva jornada

como autônomos e mesmo donas de casa puderam parti-

pela base territorial do SAMPAPÃO, para levar uma ma-

cipar das atividades e usufruir de cursos promovidos nos

ciça carga de conhecimentos sob a forma de mais de 20

períodos da manhã e à tarde.

cursos gratuitos de panificação e confeitaria à população
do município de Vargem Grande Paulista, onde permane-

CERTIFICADO VALIOSO

ceu “estacionada” durante mais de um mês, mais precisa-

O primeiro dia de aula foi prestigiado pela presença do pre-

mente até o dia 6 de julho.

feito Josué Ramos, da secretária de Assistência Social Soeli

As aulas, teóricas e práticas, foram ministradas por
ESFORÇO DE TODOS. Autoridades e representantes
do SAMPAPÃO prestigiaram a aula inaugural.
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ESCOLA IDPC / CAPACITAÇÃO

CONHECIMENTO QUE
ABRE PORTAS. Alunas
da primeira turma
exibem orgulhosas
o certificado de
conclusão de curso.

Gonçalves, do secretário de Gestão Administrativa Danilo

mão de obra local, e com a proposta de melhor susbstan-

Ramos, os vereadores Djalma, Lucimar, Marcelinho, Mar-

cialmente também o faturamento e resultados das em-

celo Lenha, Mauro e Ferrugem, e, ainda do vice-presidente

presas que mais necessitam desses profissionais.

do Sindipan-SP Rui Manuel Rodrigues Gonçalves.

“Por meio de iniciativas como essa, queremos que

“Esses cursos, certamente, irão possibilitar novas opor-

mais e mais pessoas tenham oportunidades de fazer vá-

tunidades de emprego aos moradores de Vargem Grande

rios cursos, uma vez que, principalmente em momen-

Paulista, pois o certificado da Escola Móvel do SAMPAPÃO

tos delicados de crise econômica, é muito importante

tem muito peso. Prova disso é que, na hora de contratar no-

fazer com que elas tenham mais uma profissão, mais

vos colaboradores, as panificadoras locais dão prioridade

uma opção de trabalho honesto, a fim de que possam

a quem tem os cursos do Sindicato. Por isso, agradecemos

trazer sustento às suas famílias”, destacou, por sua vez,

muito o SAMPAPÃO, com a esperança, ou melhor, a certeza

Rui Gonçalves, do SAMPAPÃO. “Para aqueles que já tra-

de que ele vai, nos próximos anos, continuar a possibilitar

balham na área, o objetivo é reciclar e atualizar conhe-

essa oportunidade aos habitantes do nosso município”, fez

cimentos, trazendo benefícios sensíveis na qualidade e

questão de registrar na ocasião o prefeiro Josué.

na produtividade das padarias, bem como melhorias no
atendimento, em função do upgrade na profissionaliza-

UPGRADE NA PROFISSIONALIZAÇÃO

ção. Panificação é um ótimo ramo, é o pão é item mais

Vargem Grande Paulista foi a primeira cidade da Gran-

importante na alimentação de todo mundo, porque to-

de São Paulo a receber a Escola Móvel por meio de uma

dos gostam de pão”, acrescentou o vice-presidente do

parceria oficial entre o SAMPAPÃO e o governo municipal,

Sindipan-SP, revelando que o próximo destino da Escola

com o objetivo de contribuir com o setor de panificação

Móvel, ao longo de todo o mês de julho iria ser o muni-

na reciclagem de conhecimentos e de qualificação da

cípio de Cotia.

UMA PADARIA COMPLETA E DE VERDADE
Montada sobre o chassi de uma carreta com 15m de
comprimento por 2,60m de largura, a Escola Móvel do
IDPC conta com uma sala de avanço medindo 8,57m de
comprimento por 2,35m de largura. No total são 60m² de
área de ensino, contando com o suporte de moderníssimos equipamentos, tais como batedeira, masseira, modeladora, divisora, cilindro, e divisora industriais, câmara de
fermentação controlada, forno de lastro, fatiadora e ba-
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lanças, entre outros itens. Com tudo isso, a unidade tem
capacidade para funcionar como uma verdadeira padaria
e confeitaria, para que nela possam ser ministradas aulas
práticas e teóricas para produção de todos os produtos
do setor. Os cursos são ministrados pelos profissionais de
alimentos, nutricionistas e técnicos em panificação da
equipe da Escola IDPC, do SAMPAPÃO.

DATA

DIAS

HORÁRIO

SETEMBRO

Tábuas de Frios com Foco em fatiamento (4h)
Confeitaria Avançada (132h)
Noções em Panificação (112h)
Higiene e Manipulação de Alimentos (8h)
Responsável Técnico (20h)
Noções da ISO 22000:2006 (20h)
Confeitaria Fitness (16h)
Petit Four Avançado (9h)
Flores com Bicos de Confeitar para Bolos
Chocolataria Fina (21h)
Sopas e Caldos (12h)
Trabalho em Equipe (15h)
Intepretação de Laudo de Farinha de Trigo (16h)
Cake Glass (9h)
Doces Finos com Decoração de Jóias Comestíveis (12h)

01/set
04/09 à 10/11
04/09 à 17/10
11/09 e 12/09
11/09 à 15/09
11/09 à 15/09
11/09 à 14/09
11/09 à 13/09
11/09 à 15/09
14/09 à 22/09
18/09 à 20/09
18/09 à 22/09
25/09 à 28/09
25/09 a 27/09
28/09 à 03/10

Sexta Feira
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. e Ter.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. a Qua.
Seg. à Sex.
Qui. à Sex.
Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. à Qua.
Qui. à Ter.

14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
19:00h às 22:00h
08:30h às 12:30h
19:00h às 22:00h
14:30h às 18:30h
15:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
19:00h às 22:00h

OUTUBRO

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC
CURSO

Doces Português (20h)
Noções Gastronômicas (20h)
Festival de Brownier (8h)
Pão De Forma (12h)
Qualidade do Pão Francês (12h)
Confeitaria Avançada (132h)
Panificação Avançada (132h)
Higiene e Manipulação de Alimentos (8h)
Responsável Técnico (20h)
Atendimento ao cliente (15h)
Sobremesas Empratadas Francesas (12h)
Petit Four Avançado (8h)
Técnica de Congelamento de Pães (12h)
Chocolataria Fina (20h)
Doces Sofisticados para Casamentos (12h)
Balanceamento de Produtos (12h)
Rotulagem Nutricional (8h)
Bem Casados, Bem Nascidos e Batizado (3h)
Festival de Pães Doces (8h)
Pão de Mel Personalizado (3h)
Pães Flavorizados (8h)
APPCC (20h)
Tábuas de Frios com foco em fatiamento (4h)
Boutique de CUPCAKE (9h)
Comida de Boteco (20h)
Petit Gateau (4h)
Cake Glass (8h)
Pães Rusticos com Fermentação Natural (20h)
Wrap Francesa (3h)
Doces Finos com Decoração de Jóias Comestíveis (12h)
Macarrons Sofisticados (3h)
Tortas Sofisticada de Vitrine (12h)
Salgados – Fritos e Assados (20h)
Sobremesas Empratadas Francesas (12h)
Pães Orgânicos (8h)
Especial de Massa Folhada (12h)
Bolo sem Glúten (3h)
Técnica de Pasta Americana para Bolos (27h)
Pães Funcionais com Fibras (8h)
Macarrons Sofisticados (4h)
Brigadeiros Gourmet (12h)
Bolo Sem Gluten (4h)

02/10 à 06/10
02/10 à 06/10
02/10 e 03/10
02/10 à 04/10
02/10 à 4/10
02/10 à 23/11
02/10 à 23/11
02/10 e 03/10
02/10 à 06/10
02/10 à 06/10
04/10 à 09/10
05/10 à 06/10
05/10 à 09/10
09/10 à 17/10
09/10 à 11/10
09/10 à 11/10
09/10 e 10/10
10/out
10/10 à 11/10
11/out
16/10 à 17/10
16/10 à 20/10
16/out
16/10 à 18/10
16/10 à 20/10
17/out
18/10 à 19/10
18/10 à 24/10
19/out
20/10 à 24/10
20/out
23/10 à 26/10
23/10 à 27/10
25/10 à 27/10
25/10 à 26/10
27/10 à 31/10
27/out
30/10 à 10/11
30/10 e 31/10
30/out
30/10 à 01/11
31/out

Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. e Ter.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. e Ter.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Qua. à Seg.
Qui. e Sex.
Qui. à Seg.
Seg. à Ter.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Seg. e Ter.
Terça Feira
Ter. e Qua.
Quarta Feira
Seg. e Ter.
Seg. à Sex.
Segunda Feira
Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Terça Feira
Qua. E Qui.
Qua.à Ter
Quinta Feira
Sex. à Ter.
Sexta Feira
Seg. à Qui.
Seg. e Sex.
Qua.à Sex
Qua. e Qui.
Sex. à Ter.
Sexta Feira
Seg. à Sex.
Seg. e Ter.
Segunda Feira
Seg. à Qua.
Terça Feira

08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
08:30h às 12:20h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
08:30h às 12:20h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
19:00h às 22:00h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
19:00h às 22:00h
19:00h às 22:00h
08:30h às 12:20h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h

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

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
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GOURMET / DIA DAS CRIANÇAS

CRIANÇA MERECE CARINHO!
Um dos maiores desafios na criação dos filhos diz respeito à alimentação.
Pais e mães são bombardeados todos os dias com milhares de informações
sobre o certo e o errado na hora de comer, sobre superalimentos, dietas da
moda e sobre vilões e mocinhos dos pratos. Pensando nisso, a Escola IDPC
preparou esta sequência especial de receitas para o Dia das Crianças, unindo
nutrição e saudabilidade a muito sabor, é claro. Confira e ofereça-as aos
clientes mirins da sua padaria!
ESFIHA DE
MANDIOQUINHA
RENDIMENTO: 30 UNIDADES COM
66G CADA

MASSA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Purê de Mandioquinha
50
Óleo
10
Fermento Biológico Fresco 3
Sal
2
Açúcar
1,5
Melhorador
1
Água
47

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Misturar todos os ingredientes na velocidade lenta
(1) da batedeira por 10 minutos, até formar uma
massa homogênea.
3. Bater a massa na velocidade rápida (2) por mais
10 minutos, até formar ponto de véu.

4.
5.
6.
7.
8.

Pesar bolas com 66g cada.
Abrir a massa e rechear (o recheio deve estar seco).
Fermentar por aproximadamente 30 minutos.
Pincelar gemas e ovos.
Fornear a 180ºC por aproximadamente 20 minutos.

Quant. (g/ml)
1.000
500
100
30
20
15
10
470

RECHEIO
Ingredientes
Atum
Cebola
Azeite
Orégano

Porcent. (%)
100
50
-

Quant. (g/ml)
400
200
q.b
q.b

Informação Nutricional (Porção com 40g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 123kcal = 517kJ
Carboidratos 18.8g
Proteínas 4.6g
Gorduras Totais 3.1g
Gorduras Saturadas 0.4g
Gorduras Trans Menor ou igual
a 0,2g
Fibra Alimentar 0.7g
Sódio 237mg

%VD(*)
6%
6%
6%
6%
2%
VD não estabelecido
3%
10%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br

BOLO ESPECIAL DE
MORANGO
RENDIMENTO: 1 BOLO COM 1.200KG
PÃO-DE-LÓ
Ingredientes
Farinha de Trigo
Ovos
Açúcar Refinado
Amido de Milho
Água
Chocolate em Pó
Emulsificante
Fermento Químico

Porcent. (%)
100
130
130
44
40
10
8
4

Quant. (g/ml)
500
650
650
220
200
50
40
20

CREME DE BAUNILHA

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
Pão-de-ló
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

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

Mousse de Chocolate
1. Pesar todos os ingredientes da receita.
2. Bater as claras em neve e reservar.
3. Derreter o chocolate e adicionar a água.

4. Em seguida, adicionar as gemas, a manteiga
amolecida e o rum.
5. Por último, acrescentar as claras em neve e misturar
delicadamente.
6. Colocar em taças e levar para gelar por
aproximadamente 4 a 5 horas.

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

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

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

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

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

Porcent. (%)
100
15
40
10
5
5
0,5

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

MOUSSE DE CHOCOLATE
Ingredientes
Chocolate Blend
Água
Manteiga sem Sal
Rum ou Licor
Gemas
Claras

Porcent. (%)
100
9
11
7
11
34

Quant. (g/ml)
200
18
22
14
22
68

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

DECORAÇÃO
Ingredientes
Chocolate Kit Kat
Morangos Frescos

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

(*)% 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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TABULE DOCE
RENDIMENTO: 12 PORÇÕES COM
110G CADA

MASSA
Ingredientes
Maçã Fuji em Cubos
Morango em Cubos
Quinua Real
Açúcar Demerara
Suco de Limão
Raspas de Limão
Canela em Pó
Cardamomo em Pó
Água

Porcent. (%)
100
87
47
32
19
9
125

Quant. (g/ml)
160
140
75
52
30
14
q.b.
q.b.
200

MOUSSE DE CHOCOLATE
Ingredientes
Porcent. (%)
Chantilly de Chocolate
100
Chocolate Branco
80
Ovos
70
Gemas
42
Açúcar
13
Gelatina em Pó sem Sabor 3

Quant. (g/ml)
500
400
350
210
65
15

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pesar todos os ingredientes da receita.
Bater em batedeira os ovos, as gemas e o açúcar até dobrar de volume.
Acrescentar o chantilly e bater até dobrar de volume.
Derreter o chocolate em banho-maria e incorporar ao chantilly e reservar.
Cozinhar a quinua com água até o grão ficar “al dente”. Escorrer e deixar esfriar.
Juntar a quinua com a maçã, o morango, o limão, o açúcar demerara, a canela e o cardomomo.
Misturar bem.
7. Em recipientes com 110ml, intercalar a mousse de chocolate com a quinua.
8. Decorar com raspas de limão e pedaços de maçã e morango.

Informação Nutricional (Porção com 60g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 268kcal = 1.126kJ
Carboidratos 23.2g
Proteínas 5.7g
Gorduras Totais 16.6g
Gorduras Saturadas 10.5g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0.6g
Sódio 44.9mg

%VD(*)
13%
8%
8%
30%
48%
VD não estabelecido
2%
2%

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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“CREAM CRAKER”
INTEGRAL
RENDIMENTO: 280 UNIDADES COM
5G CADA

PRIMEIRA ETAPA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Água
75
Farinha de Trigo Integral 65
Fermento Químico
3,3
Sal
5

Quant. (g/ml)
400
300
260
13
20

SEGUNDA ETAPA
Ingredientes
Porcent. (%)
Gergelim
62,5
Margarina Uso Geral
40
Aveia em Flocos Finos
12,5

Quant. (g/ml)
250
160
50

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
Primeira Etapa
1. Pesar todos os ingredientes da receita (inclusive a água).
2. Colocar os ingredientes na masseira.
3. Misturar por 7 minutos na velocidade lenta (1).

Segunda Etapa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Colocar tudo na masseira.
Misturar por 10 minutos na velocidade rápida (2).
Colocar a massa no cilindro, 3 voltas na média e 4 voltas na fina.
Deixar a massa descansar por 20 minutos.
Abrir a massa na mesa o mais fina possível com farinha.
Fornear a 180ºC por aproximadamente 15 minutos.

Informação Nutricional (Porção com 30g)
Quantidade por porção
Valor Calórico 90kcal = 378kJ
Carboidratos 14,6g
Proteínas 2,9g
Gorduras Totais 2,9g
Gorduras saturadas 0,4g
Gorduras Trans 0g
Fibra alimentar 1,6g
Sódio 219mg

%VD(*)
5%
5%
4%
5%
2%
VD não estabelecido
6%
9%

(*)% 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.
Para mais informações acesse o site: www.revistaipc.com.br
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NUTRIÇÃO & SAÚDE / OLEAGINOSAS

Por Monise Baamonde

CASTANHAS
PARA QUE VOS

QUERO

Ricas em ácidos graxos e antioxidantes, o consumo com moderação de
castanhas é especialmente ideal para uma dieta saudável.

P

equenas no tamanho, as castanhas são grandes

vitaminas, fibras e gorduras saudáveis (gorduras insatu-

em composição nutricional. Fonte riquíssima em

radas) e, como frutas e legumes e verduras, contêm com-

proteínas, fibras e antioxidantes, trazem tantos

postos antioxidantes que previnem várias doenças.

benefícios à saúde, que até o “Guia Alimentar da

Mas calma, apesar de tudo isso, não devem ser consu-

População Brasileira”, elaborado pelo Ministério da Saúde,

midas em grande quantidade, porque, mesmo com tantas

reconhece o valor desses alimentos, também conhecidos

vantagens, elas não deixam de ser calóricas. Além disso,

como oleaginosas, pois não exigem nenhum preparo pré-

castanhas, nozes, amêndoas e amendoins adicionados de

vio. Elas são ricas em ácidos graxos, principalmente em

sal ou açúcar são alimentos processados e, assim sendo,

Ômegas 3 e 6, que são essenciais para o nosso organismo.

o consumo deve ser limitado. O limite do consumo da

Segundo o Guia, esse grupo de alimentos inclui vá-

castanha-do-pará ou, super rica em selênio, por exemplo,

rios tipos de castanhas (de caju, de baru, do-brasil ou do-

deve ser de apenas duas unidades por dia.

-pará) e nozes, e também, amêndoas e amendoim, todos
com vários usos culinários. Elas podem, por exemplo, ser

TUDO DE BOM

utilizadas como ingredientes de saladas, de molhos e de

Recentemente, a nutricionista Klara Rahmann, consul-

várias preparações culinárias salgadas e doces (farofas,

tora da Enova Foods, reuniu, em oito tópicos, os motivos

paçocas, pé de moleque) e também ser adicionadas a sa-

pelos quais devemos incluir as castanhas na nossa ali-

ladas de frutas. Por exigirem pouco ou nenhum preparo,

mentação. Segundo ela, as castanhas podem ser consu-

são excelentes opções para pequenas refeições. Todos os

midas diariamente, tanto soltas, ao natural, quanto junto

alimentos que integram este grupo são ricos em minerais,

com frutas e/ou iogurtes. “Cada nut tem o seu conteúdo
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próprio de nutrientes essenciais, de forma que quando

3. Fortalecem os ossos – O alto teor de fósforo e magné-

consumidas juntas, e com moderação, oferecem uma boa

sio das castanhas se une ao cálcio nelas presente para

dose de vitaminas do complexo B, vitaminas C e E, cálcio,

tornar os dentes e ossos mais rígidos.

ferro, zinco, selênio e demais compostos naturalmente
antioxidantes”, reforça a especialista.

4. Melhoram a memória – Por serem ricas em vitamina E,
selênio, magnésio e Ômega 9, fazem uma “faxina” nas

Veja a seguir, algumas das vantagens e benefícios, in-

toxinas que levam a morte dos neurônios, contribuin-

clusive, é claro, para melhor oferecer as castanhas na sua

do na prevenção de doenças cerebrais degenerativas

padaria, tanto in natura quanto nas formulações de pães
e doces!

como Alzheimer e Parkinson.
5. Aumentam a imunidade – Ricas em antioxidantes,

1. Asseguram a saciedade – Por conta da consistência

combatem a produção de radicais livres pelo corpo.

mais dura e a sua composição nutricional rica em gor-

Com baixo teor de gorduras saturadas (as más), um ele-

duras insaturadas, fibras e proteínas, as castanhas são

vado nível de gorduras insaturadas (as boas), além de

digeridas mais lentamente e estimulam a liberação de

fitosteróis, também ajudam a reduzir o mau colesterol.

hormônios responsáveis por essa sensação.
2. Melhoram o controle de peso – A gordura encontrada
nas castanhas é absorvida mais rapidamente pelo corpo e tem efeito no aumento do metabolismo, auxiliando no controle de peso. Graças à associação entre o alto
de teor de fibras, gorduras insaturadas e o baixo teor de

MONISE BAAMONDE (CRN 39239) é nutricionista e coordenadora da Escola
IDPC/SAMPAPÃO.
FONTES E REFERÊNCIAS: Guia Alimentar da População Brasileira – http://
portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/05/Guia-Alimentar-para-a-pop-brasiliera-Miolo-PDF-Internet.pdf | Klara Rahmann, consultora da Enova Foods – http://www.enovafoods.com.br

carboidratos, também ajudam a controlar a glicemia.
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SINES

Fotos Marcus Frediani

TOTALMENTE À VONTADE.
Os clientes veem a Sines
como uma extensão de
sua própria casa.

AQUI, TODO CLIENTE

É SEMPRE UM AMIGO
Satisfazer o cliente, oferecendo ótimos produtos e um atendimento
personalizado: esses são os principais compromissos da Padaria Sines.

“A

ntes de conquistar um cliente, queremos

mada por pessoas que moram e trabalham na vizinhan-

conquistar um amigo.” Com o objetivo de

ça, e que veem a Sines como a extensão de suas próprias

criar a melhor padaria da região, desta-

casas: um ambiente extremamente familiar, no qual elas

cando-se pela qualidade dos produtos e do

são identificadas e tratadas pelos próprios nomes tanto

atendimento, essa é a principal missão e filosofia da Sines

pelos donos, como pelos colaboradores da panificadora.

Pães e Doces, localizada no Nº 1.785 da Av. Nossa Senhora

E essa tradição vem de longe, desde que a Sines abriu

do Sábara, no bairro de Campo Grande, na Zona Sul da ca-

as portas no ano de 1979 para iniciar uma sólida e dura-

pital paulista. E essa proposta, naturalmente, é a grande

doura trajetória de sucesso, baseada no relacionamento.

responsável pela conquista de uma imensa clientela, for-

Dentro desse espírito, a mudança na direção da casa, re-

82

IPC 813 Ago/Set 2017

Ago/Set 2017 IPC 813

83

MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / SINES

alizada em 2012, quando os atuais proprietários começaram a tomar conta do estabelecimento, só intensificou
esse trabalho.
Tanto é assim, que, hoje, os clientes são até uma espécie de “consultores gastronômicos” da Sines, com liberdade para sugerir mudanças no cardápio e até fazer sugestões de novos pães e doces incrementados, novas opções
de pratos no almoço e até de novos sabores de pizzas e de
sanduíches de metro, que são alguns dos grandes atrativos da casa. Foi mais ou menos dessa forma, aliás, que
surgiram três das grandes receitas campeãs atualmente
oferecidas na padaria: um pão português diferenciado, o
famoso Cheesecake Japonês e a Flavinha, uma espécie de
Carolina recheada com cajuzinho.
EQUILÍBRIO PERFEITO

Outro segredo do enorme sucesso que a Sines faz entre os
clientes do bairro Campo Grande é a perfeita adequação
de seus preços ao tamanho do bolso de quem entra na
padaria. Sem nunca deixar de lado o equilíbrio perfeito
entre qualidade máxima, sabor delicioso e visual agradável, todos os produtos que saem da área de fabricação
da casa vêm com a característica de serem amplamente
acessíveis impressa no seu DNA. E, é claro, o cuidado com
a manutenção de fichas técnicas precisas, o balancea-

O BAIRRO DA SINES
Campo Grande é um bairro/distrito localizado na zona
centro-sul da cidade de São Paulo. A região de Campo
Grande surgiu através de um loteamento e urbanização, ambos realizados pela Cia. City, a partir de 1953. A
partir das décadas de 1970 e 1980, o bairro se desenvolveu em uma grande área residencial, em torno dos
recém-instalados parques industriais, fato evidenciado
até os dias atuais, abrigando sedes de complexos fabris de diversas multinacionais. Além desse dinamismo
do setor industrial e construção civil, o bairro abriga
grandes centros comerciais, como o Shopping Interlagos e o Shopping SP Market.

mento nutricional e o controle de desperdícios naturalmente ajudam muito nessa tarefa, assim como os cursos
da Escola IDPC, que são frequentados sempre que possí-

sitar a padaria para conferir. Além das três receitas “ma-

vel pelos funcionários da Sines.

tadoras” citadas aí atrás, basta pedir na Sines um simples

Isso, ainda, sem falar no toque pessoal dos padeiros

pão de queijo, um pão de mandioquinha, um bolo de ce-

e dos confeiteiros da casa, que transformam qualquer

noura ou, ainda, um bolo indiano para ver e, principal-

formulação básica numa iguaria de sabor inigualável. E

mente, sentir com o paladar que não há nada de exagero

quem quiser comprovar se isso é mesmo verdade, é só vi-

no que estamos dizendo aqui.

RECEITAS CAMPEÃS. Este tipo de pão português (esq.) e as deliciosas Flavinhas o cliente só encontra na Sines.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / ESPIGA DOURADA

FAMÍLIA UNIDA.
Adriana e suas
colaboradoras: difusão
do amor ao próximo e
satisfação de atender
sempre bem.

UMA GRANDE FAMÍLIA
O respeito por todos – clientes, fornecedores, funcionários e
comunidade – é a força e a grande motivação do sucesso da
Espiga Dourada, de Vargem Grande Paulista.

N

ascido em Trento, na Itália, em 1943, em meio

sim, criar um mundo de paz, no âmbito de uma única

à 2ª Guerra Mundial, o Movimento dos Foco-

família. Prova disso, além da comunidade que se estabe-

lares é uma organização que vivencia o ecu-

leceu ali, é a padaria mais conhecida da região, a Espiga

menismo, com adeptos de diversas crenças

Dourada. Tudo começou em 1991, quando algumas jo-

religiosas, ressaltando, entre outros princípios, a unida-

vens mulheres do Focolares decidiram vender pães e bis-

de, fazendo dela um compromisso ativo. E o Brasil foi o

coitos caseiros na beira da Rodovia Bandeirantes – hoje

primeiro país depois das nações europeias a acolher sua

Rodovia Bunjiro Nakao, que liga São Paulo a Ibiúna –, no

mensagem de fraternidade. Ele chegou por aqui em 1991,

bairro de Mariápolis. O sucesso foi tão grande que logo

lançando as bases de uma verdadeira revolução no âmbi-

elas puderam montar uma barraca para comercializar

to econômico com a Economia de Comunhão (EdC), pro-

seus produtos.

jeto conhecido atualmente no mundo inteiro.

Todo mundo que passava por ali acabava virando fre-

E foi em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo,

guês. As pessoas se encantavam com o tratamento que

que o Movimento dos Focolares, com sua Regra de Ouro

recebiam e voltavam sempre. O pão vendido na estra-

que diz “Faça aos outros o que gostaria que fosse feito a

da era um modo de ultrapassar os muros da cidade, de

você”, gerou um legítimo testemunho de que é possível,

chegar a todas as pessoas. “Mas sempre tivemos vontade
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de abrir um estabelecimento de verdade, com mesinhas
para as pessoas sentarem. Eu tinha um projeto pronto
na cabeça, mas não havia dinheiro para isso”, relembra a
italiana Adriana Valle, uma daquelas jovens e, atualmente, a responsável pela administração da Espiga Dourada.
Foi quando um cliente antigo, conhecedor da proposta da
EdC, fez uma doação para que essa ideia, enfim, se transformasse numa pequena loja.
RESPEITO ACIMA DE TUDO

E, dali para frente, o empreendimento só fez crescer. Alguns anos depois, em 2001, a pequena casa foi ampliada para proporcionar um ambiente mais agradável. E,
na sequência, a padaria adquiriu um pequeno galpão do

A CIDADE DA
ESPIGA DOURADA
Vargem Grande Paulista é um município do estado de
São Paulo, localizado na microrregião de Itapecerica da
Serra, Zona Sudoeste da Região Metropolitana da capital. A região de Vargem Grande Paulista – que foi bairro
do Ribeirão da Vargem Grande e Distrito Raposo Tavares
sob administração municipal e paroquial de Cotia - se
tornou independente por decisão popular, em plebiscito
realizado em 27 de Novembro de 1981. Apesar de sua juventude, Vargem Grande Paulista vem se desenvolvendo
rapidamente. Ela ocupa, hoje, uma área de 38 km², entre os quilômetros 39 e 47 da Rodovia Raposo Tavares e
abriga uma população estimada em 47.013 habitantes,
segundo senso do IBGE-2013.

lado oposto da estrada, que, em 2003, deu origem à Espiga Dourada II, para dar conta do crescente movimento
dos clientes e, também, da necessidade de treinamento e

telefone e água, bem como com o lixo da empresa, que é

formação profissional de centenas de pessoas vindas das

reciclado. Até as embalagens descartadas pela casa e as

comunidades carentes no entorno, que encontraram nas

latinhas deixadas pelos clientes são vendidas, e o dinhei-

duas unidades da padaria a oportunidade de seu primeiro

ro arrecadado é doado a quem mais necessita.

emprego com carteira assinada.

Por tudo isso, sem dúvida alguma, o motivo desse

Apesar de não fazer parte do movimento de respon-

sucesso da Espiga Dourada é o respeito pelas pessoas.

sabilidade social, a Espiga Dourada tem aspectos de uma

“Somos uma grande família. Aqui, cliente, fornecedor

empresa sustentável. Sua arquitetura, com grandes jane-

e funcionário são sempre bem tratados. Acredito que

las e telhado de vidro, permite uma iluminação natural.

toda pessoa tem o direito natural de ser respeitada. Nos-

Os arredores da confeitaria são bem arborizados e a som-

so empreendimento dá certo porque dialogamos muito

bra oferecida pelas árvores possibilita um ambiente agra-

com todos que estão ao nosso redor. E, quando você tra-

dável e sem uso de ar condicionado. Existe, na casa, uma

ta bem uma pessoa, coisas boas voltam para você”, fina-

preocupação muito grande com o consumo de energia,

liza Adriana Valle.
RESPEITO, QUE FAZ
A DIFERENÇA. “Quem
vem aqui pela primeira
vez, sempre acaba
voltando”, diz Adriana.
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JURÍDICO CÍVEL / GOLPE NA PRAÇA

Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

NÃO CAIA NO GOLPE DO BOLETO FALSO!
A aplicação do golpe do boleto falso vem se tornando muito
comum no setor de panificação e confeitaria.
StockFree

O

mundo moderno proporciona às pessoas uma série

de qualquer local com um simples acesso ao app da ins-

de comodidades impensáveis há algumas décadas.

tituição financeira no celular.

Comodidades essas que facilitam procedimentos que, no

No entanto, como é da natureza humana, pessoas

passado, tomavam tempo e causavam aborrecimentos.

mal-intencionadas passaram a utilizar os meios eletrô-

As pessoas que nasceram antes dos anos 2000 certamen-

nicos para aplicação de golpes visando a um benefício

te se lembram das dificuldades para efetuar o pagamento

financeiro. Se antigamente havia o golpe do bilhete pre-

de uma simples conta de consumo, tendo que, muitas ve-

miado, hoje existe o golpe do boleto falso e outras deze-

zes, enfrentar horas numa fila de banco.

nas de fraudes eletrônicas. Neste artigo, porém, vamos

Com o desenvolvimento da rede mundial de computa-

nos ater especificamente no boleto falso.

dores e a facilitação do acesso desta à população, as insti-

Como no já citado golpe do bilhete falso, que prometia

tuições financeiras buscaram meios para proporcionar a

um prêmio na loteria, no caso do boleto falso explora-se a

seus clientes formas mais simplificadas de relacionamen-

ingenuidade e a falta de cuidado de algumas pessoas em

to e, em especial, novas formas de fazer os pagamentos.

lidarem com os meios eletrônicos. Anualmente, segundo

O surgimento dos smartphones e os aplicativos criados

a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as institui-

para este vieram facilitar ainda mais a vida das pessoas.

ções financeiras investem milhões de reais com o objetivo

Atualmente, enfrentar fila de banco para o pagamento de

de evitar fraudes bancárias. Mas essa quantia investida

uma conta simples é quase impensável e desnecessário,

de nada adianta se as pessoas não tomarem mais cuida-

tendo em vista que tal procedimento pode ser realizado

dos na hora de utilizar a rede mundial de computadores.

88

IPC 813 Ago/Set 2017

Ago/Set 2017 IPC 813

89

JURÍDICO CÍVEL / GOLPE NA PRAÇA

Mas isso não parece suficiente para
inibir a ação dos golpistas.
TECNOLOGIA A SERVIÇO
DO CRIME

Infelizmente, a aplicação do
golpe do boleto falso vem se
tornando muito comum no setor de panificação e confeitaria.
Tudo começa com uma compra
feita pelo panificador de um pro-

É FRIA!
A melhor forma de
não cair no golpe
do boleto falso é
redobrar a atenção
com os documentos
que você recebe
para pagar.

duto qualquer, com pagamento a
ser realizado em alguns dias. No momento da compra, a empresa fornecedora
envia, ou deixa certo ao cliente, que lhe enviará

título”. Ora, qual produto será liberado se o adquirido já foi entregue?
Portanto, a melhor forma de
não cair no golpe é redobrar a
atenção e, assim como no golpe
do bilhete premiado, não acreditar em vantagens econômicas
desprovidas de fundamento. No
site do Instituto de Defesa do
Consumidor (IDEC), o panificador
pode encontrar várias informações
sobre como se proteger de golpes do
boleto falso. É só entrar em http://www.

idec.org.br/consultas/dicas-e-direitos/dicas-para-evitar-o-golpe-do-falso-boleto-bancario.

um boleto bancário. Mas aí, o fraudador, aproveitando-se

Vale lembrar, que quem paga mal, paga duas vezes.

de um vazamento de informações de dentro de uma das

Assim, infelizmente, após o pagamento de um boleto fal-

duas empresas, identifica-se como sendo um represen-

so, o panificador terá que efetuar o pagamento do boleto

tante da fornecedora e, geralmente via e-mail, informa

correto ser quiser evitar a negativação do nome da em-

que o primeiro boleto foi enviado de forma errada, com

presa nos órgãos de proteção ao crédito. As decisões judi-

valor a maior, e que este deve ser substituído por outro,

ciais existentes até o momento são de não haver respon-

enviado junto com a mensagem, com a concessão do res-

sabilidade nenhuma da empresa fornecedora e da insti-

pectivo desconto.

tuição financeira em ressarcir o consumidor que é vítima

O comprador, então, recebe um boleto com as principais
características do verdadeiro, só que, na realidade, é falso.

do golpe do boleto falso, em casos de erros grosseiros e
ausência de participação de seus funcionários no golpe.

O dinheiro pago será direcionado para o pagamento de um

Portanto, ressaltamos que de nada adiantará o in-

produto adquirido por outra pessoa, ou desviado para con-

vestimento de dezenas dos milhões de reais pelas insti-

tas que visam a financiar organizações criminosas.

tuições financeiras se pequenos cuidados não forem tomados na hora de efetuar um pagamento de um boleto.

MAS COMO SE PROTEGER?

A atenção e a desconfiança com vantagens econômicas

No exemplo citado acima, podemos perceber algumas fa-

excessivas devem estar presentes nesses casos, a fim de

lhas que poderiam ser evitadas com simples atitudes de

que o panificador não amargue prejuízos. E são essas pe-

atenção e cuidado. A primeira delas é verificar o endereço

quenas atitudes que ajudam a evitar que o dinheiro do

de e-mail de quem enviou a mensagem substituindo o

empresário de panificação, em vez de ser usado para ad-

boleto. Geralmente, o endereço eletrônico é desconhecido

quirir produtos para sua padaria, promova o pagamento

e não corresponde ao da empresa fornecedora. O segundo

de compras de terceiros e, ainda, financie as operações

passo é ligar para a empresa fornecedora, no telefone de

de organizações criminosas dentro e fora do Brasil. E, é

quem vendeu o produto, para saber se realmente o boleto

claro, o Departamento Jurídico do SAMPAPÃO está apto

deve ser substituído e se realmente o desconto que está

e sempre à disposição para esclarecer quaisquer dúvi-

sendo concedido é verdadeiro. O terceiro cuidado é ob-

das dos associados.

servar bem o boleto bancário. Boletos falsos geralmente
apresentam erros de português ou texto que não corresponde ao produto comprado. É comum o produto já ter
sido entregue o boleto falso trazer o seguinte texto: “O
produto somente será liberado após o pagamento deste
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Ayrton Vignola

DESTRAVAR O CRÉDITO
É PRECISO
Presidente da FIESP e do CIESP cita o
difícil acesso de empresas aos recursos
do BNDES disponibilizados pelos bancos e
diz que setor empresarial está “sufocado”.

A

TEM QUE MUDAR. Paulo Skaf fala sobre as
dificuldades de pequenas empresas acessarem
o crédito do BNDES em evento com o presidente
do banco de fomento, Paulo Rabello.

retomada do crescimento econômico brasileiro passa pelo crédito. Não a falta de crédito, mas o acesso

a ele por parte do setor empresarial, em especial o de menor porte, segmento que, hoje, mais precisa de capital de
giro, mas tem grandes dificuldades em conseguir finan-

da FIESP falou do momento que considera inoportuno

ciamento rápido e a um custo razoável. Foi assim que o

para se discutir a substituição da TJLP (a Taxa de Juros de

presidente da FIESP e do CIESP, Paulo Skaf, traduziu o mo-

Longo Prazo) nos contratos do BNDES pela TLP (Taxa de

mento por que passa o setor das MPMEs, durante o IV Se-

Longo Prazo). Inoportuno não porque não seja de interes-

minário Finanças e Financiamento, Formas de Viabilizar

se do País, mas por considerar outros assuntos, como os

o Futuro dos Negócios nas Pequenas e Médias Empresas,

14 milhões de desempregados ou a redução da burocracia

realizado na sede da Federação, em São Paulo, no dia 2 de

na tomada de crédito, mais prementes. “Para que essa dis-

agosto, e que teve como principal convidado o presidente

cussão agora? É uma prioridade do Brasil?”, questionou.

do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-

É um assunto, disse, que merece sim ser debatido, mas

cial (BNDES), Paulo Rabello de Castro.

não neste momento. Agora, falou, o crédito é o problema,

“Dinheiro tem, o BNDES tem boa vontade, mas os
agentes financeiros que repassam os recursos não mos-

numa alusão ao fato de que sem ele a economia anda a
passos lentos.

tram a mesma boa vontade na hora de emprestar. Ten-

Sem acesso a financiamento, as empresas reduzem

tam emprestar ao tomador outro tipo de crédito. Neste

sua capacidade de gerar receita. Hoje, segundo o próprio

momento em que todos estamos sem oxigênio, sufoca-

BNDES, 47% das empresas não estão conseguindo gerar

dos, é preciso resolver esse imbróglio”, afirmou Skaf. Ele

caixa para pagar suas despesas. A falta de crédito tam-

lembrou que o País está em uma situação anormal e em

bém trava os investimentos. Sem investimentos, o país

uma situação anormal, falou, é necessário ter um fun-

caminha mais devagar. Estudo do Departamento de Com-

do de aval, fundo garantidor, destravar de alguma forma,

petitividade e Tecnologia da FIESP calcula que o Brasil

porque não é nenhum segredo para todos que as empre-

precise manter uma taxa de investimento em torno de

sas estão em dificuldades financeiras. “A necessidade é a

25% do Produto Interno Bruto (PIB) para que a economia

mãe das invenções, portanto os técnicos da Fazenda e do

cresça a 5% ao ano. Ao falar em destravar o crédito e pro-

Planejamento que inventem alternativas. O que não pode

mover melhorias no acesso, Paulo Skaf ressaltou que não

é elevar impostos, porque a sociedade não suporta mais”,

se está defendendo subsídios, mas sim isonomia.

completou.
Ressaltando a importância do assunto, o presidente
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“Queremos estar próximos desse desenvolvedor anônimo. Acabou a conversa
de que o BNDES não tem determinada linha, cortamos essa dificuldade de
relacionamento que existia entre o banco e o tomador. A ferramenta dispensa
a ida ao banco. Agora basta acessar o computador”.
Paulo Rabello de Castro, do BNDES
vindos de um banco cujo objetivo é o fomento e o de-

banco está apostando nesse público, são operações mais

senvolvimento custando 15%, quando no mundo os juros

custosas, mas temos por desafio viabilizar esse processo

não passam de 2% nessa mesma operação?”, questionou

facilitando a vida desses clientes que foram abandonados

o empresário. “Que subsídio tem um cartão de crédito

pela macroeconomia e pelas condições difíceis impostas

com juros de mais de 400% ao ano? Que subsídio tem a

pela alta burocracia”, disse Rabello, lembrando que o

indústria, que representa 12% do PIB e paga um terço dos

banco foi criado para ser o instrumento do desenvolvi-

impostos?”, fez questão de registrar Paulo Skaf.

mento do país e que os números são importantes porque

A seu turno, Milton Bogus, diretor titular do Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria da FIESP, ra-

mostram que, diferentemente do estigma que ganhou, o
BNDES não é um banco do grande empresário.

tificou a posição da Federação: “Vivemos um período de

Em apenas um mês de funcionamento, o canal onli-

reversão de expectativas de uma melhora na economia,

ne do BNDES já resultou em mais de 20 mil pedidos de

neste segundo semestre, e uma redução da taxa básica

pequenos e microempresários a bancos. “Queremos estar

de juros. No entanto, não adianta reduzir a Selic se essa

próximos desse desenvolvedor anônimo. Acabou a con-

redução proporcional não chegar aos juros e spreads co-

versa de que o BNDES não tem determinada linha, corta-

brados pelos agentes financeiros na tomada de recursos

mos essa dificuldade de relacionamento que existia entre

pelas empresas, uma vez que, os juros continuam estra-

o banco e o tomador. A ferramenta dispensa a ida ao ban-

tosféricos e os empresários das pequenas e médias em-

co. Agora basta acessar o computador”, diz Rabello.

presas aceitam pagar por falta de acesso a outras opções
de financiamento”, enfatizou.

Para selar seu compromisso com a retomada, o BNDES assinou, durante o evento, um acordo de cooperação
com a FIESP visando à divulgação permanente e atuali-

UM BANCO PARA OS PEQUENOS

zada das políticas e formas de atuação do BNDES para a

Em resposta à colocação de Skaf e Bogus, Paulo Rabello de

promoção do acesso das MPMEs do Estado de São Paulo

Castro falou do compromisso do banco hoje com a reto-

às linhas do banco. Também haverá troca de informações

mada do desenvolvimento, sua preocupação com os juros

de forma a alinhar e ajustar as políticas de operação e

elevados do crédito e da necessidade de as empresas te-

processos do BNDES com foco nas MPMEs.

rem maior acesso aos recursos. Nessa linha de raciocínio,

Outro convênio foi assinado na mesma ocasião entre

ressaltou a importância do BNDES Online, o canal bati-

a FIESP e a Desenvolve SP, instituição financeira do gover-

zado de Desenvolvedor MPME lançado, no final de junho,

no do estado de São Paulo voltada ao financiamento de

para pequenas e médias empresas solicitarem crédito de

pequenas empresas. “Nosso objetivo é reiterar a disposi-

forma mais rápida.

ção da Desenvolve SP de apoiar as empresas paulistas por

Segundo o presidente do BNDES, essa é uma das mu-

meio de financiamento de longo prazo e juros reduzidos”,

danças que o banco pensou para esse segmento, que

disse Julio Themes, diretor de Fomento e Crédito da De-

ganha representatividade dentro dos recursos liberados

senvolve SP. Segundo Themes, com operações desburo-

pela instituição. “Em 2015, de tudo o que o banco empres-

cratizadas, o crédito pode ser gerado em 48 horas. Algo

tou, 27% foram para as MPMEs. Em 2016, a representa-

importante, segundo ele, para quem precisa de capital de

tividade desse segmento saltou para 31% e, no primeiro

giro neste momento, permitindo às empresas criar um

semestre deste ano, chegou a 40%”, acentuou Rabello. “O

ambiente de liquidez.
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FIQUE DE OLHO NAS NORMAS TÉCNICAS
PARA MÁQUINAS DE PANIFICAÇÃO
Confira neste artigo exclusivo da ABIEPAN,
algumas dicas importantes para você adquirir, com
mais segurança, uma máquina ou equipamento
de panificação adequada à NR-12.

D

esde a publicação da Norma Regulamentadora 12
(NR-12) pelo Ministério do Trabalho no final de 2010,

o setor de panificação se deparou com a exigência de que
os equipamentos fabricados e comercializados a partir
StockFree

daquela data (23/12/2010) estivessem adequados às suas
exigências.
Com isso, naturalmente, algumas dúvidas surgiram.
Como saber se um equipamento novo está cumprindo as
exigências da NR-12? Existe uma forma de comprovação
de que o equipamento está adequado? Essas perguntas
foram feitas repetidas vezes aos fabricantes ou revende-

CERTIFICAÇÃO DO PRODUTO

dores de equipamentos para panificação.

Uma forma de responder a questões como aquelas co-

A partir desses questionamentos, este artigo procura-

locadas acima é, no ato de aquisição da máquina de

rá dar alguns esclarecimentos para que o setor se sinta o

panificação, exigir que o fabricante apresente um laudo

mais seguro na ocasião de adquirir seu novo equipamen-

de conformidade do equipamento frente às exigências

to. Confira!

da NR-12, assinado por um engenheiro de Segurança do
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StockFree
StockFree

LÓGICA DE SEGURANÇA.
Embora não visíveis, os relés de segurança
e os contatores são uma prova de que o
equipamento atende à NR-12.

Trabalho habilitado e com o recolhimento de uma Ano-

Essas máquinas atualmente já têm suas Normas Téc-

tação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por

nicas publicadas pela Associação Brasileira de Normas

esse profissional.

Técnicas (ABNT) e, em todas elas também, já estão incor-

Mas, o que definiria com certeza a adequação do

poradas as exigências da NR-12. O trabalho para se chegar

equipamento à NR-12 seria se obter uma certificação de

a esse resultado foi desenvolvido por uma Comissão de Es-

produto. O caminho para se chegar a ela passa pela ela-

tudos da ABNT (a CE 004:019.002 – Comissão de Estudos de

boração de Normas Técnicas para todas essas máquinas.

Máquinas para Panificação) no âmbito do CB 004 – Comitê

Nesse ponto, o SEBRAE, em parceria com a ABIEPAN, pro-

Brasileiro de Máquinas e Equipamentos da ABNT.

moveu um Convênio de Cooperação Técnica e Financeira

Finalizado esse grande trabalho, o próximo passo do

com o intuito de não só elaborar todas as Normas Técni-

convênio SEBRAE/ABIEPAN é levar essas Normas Técni-

cas das máquinas de panificação que estejam no Anexo

cas à Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade

VI da NR 12 (Máquinas para Panificação e Confeitaria),

(ABRAC), que, a partir delas, irá elaborar um programa de

como também de cuidar para que, nessas Normas Técni-

certificação de produto, que terá o respaldo do Inmetro,

cas, se insiram todas as exigências da NR-12.

lembrando que o principal escopo é melhorar a operação
do equipamento, trazendo mais segurança ao operador e

PROGRAMA DE CERTIFICAÇÃO

diminuindo de forma bastante severa o risco de acidentes

Para conhecimento de todos que leem esta matéria, o

relacionados ao uso desses equipamentos.

Anexo VI da NR 12 (Máquinas para Panificação e Confeitaria) integra sete máquinas, a saber:
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Existem algumas formas visíveis de reconhecer que o
equipamento atende a NR-12, como, por exemplo, a exis-

¡

AMASSADEIRAS

tência de um botão de emergência. Porém, existem com-

¡

BATEDEIRAS

ponentes que não estão visíveis, mas que desempenham

¡

CILINDROS SOVADORES

o fator de segurança como os abaixo de relés de segu-

¡

MODELADORAS

rança e contatores. Estes, e mais outros tantos, compõem

¡

FATIADEIRAS DE PÃO DE FORMA

a lógica de segurança que fazem o escopo proposto pela

¡

LAMINADORAS DE MASSA

NR-12, tornando a Norma uma das ferramentas mais efi-

¡

MOINHO DE FARINHA DE ROSCA

cazes para minimizar os riscos de acidentes.
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“WHEAT IS HEALTH” RUNNING WILL MARK THE WORLD BREAD DAY
CELEBRATION

This year, World Bread Day will be celebrated in a very different
way in São Paulo. To celebrate the date, in partnership with the
associations and unions linked to the wheat industry - Abitrigo,
Sindustrigo and, Abimapi -, SAMPAPÃO will promote the Running
and Trek “Wheat is Health” on Sunday, October 15th, traveling
along the main avenues, streets and sights of the Historic Center
of the city of São Paulo. “You need energy before and after a race,
and wheat-based foods like breads and pasta are the main source
of energy for different cells in the body. Wheat is health, wheat
is energy”, says the presentation text of the event, organized by
Yescom, which includes evidence of 4 km and 8 km, starting at 7:00
am in Anhangabaú Valley, and arriving at Rua Líbero Badaró, in São
Paulo downtown. At the time, as is already the case, SAMPAPÃO will
distribute thousands of French bread to the population.
LA CORRIDA “ TRIGO ES SALUD” MARCARÁ LA CELEBRACIÓN DEL DÍA
MUNDIAL DEL PAN

Este año, el Día Mundial del Pan se celebrará de manera muy
diferente en São Paulo. Para celebrar la fecha, en sociedad
con las asociaciones y sindicatos vinculados a la industria del
trigo - Abitrigo, Sindustrigo y Abimapi -, SAMPAPÃO promoverá
la Corrida y Trek “Trigo es Salud” el domingo 15 de octubre,
recorriendo las principales avenidas, Calles y monumentos del
Centro Histórico de la ciudad de São Paulo. “Necesitan energía
antes y después de una carrera, y los alimentos a base de trigo
como panes y pastas son la principal fuente de energía para las
diferentes células del cuerpo.” El trigo es la salud, el trigo es la
energía “, dice el texto de presentación del evento, organizado Por
Yescom, que incluye pruebas de 4 km y 8 km, comenzando a las
7:00 am en el Valle del Anhangabaú, y llegando a la Rua Líbero
Badaró, en el centro de São Paulo. En ese momento, como ya es el
caso, SAMPAPÃO distribuirá miles de pan francés a la población.
SAMPAPÃO IN ABIP CONVENTION IN FORTALEZA

From June 14th to 18 th, Antero José Pereira, president of
SAMPAPÃO was present at the 70th National Convention of ABIP
- entity of which he is also the 1st vice president - held at the
Gran Mareiro Hotel in Fortaleza-Ceará by the national entity, in
partnership with the Cearense Association of Bakery Industries
(ACIP) and Sindpan-CE. In this edition, the theme was “French
bread, our hero in all stories”. At the meeting, the president of the
ABIP, José Batista de Oliveira, emphasized that even though he
fears the current economic situation, it is important to celebrate
the success of the sector. “We invite everyone to attend the 60th
anniversary of ABIP in September, in Vitória-Espírito Santo”, he
said. “The sixtieth anniversary of the organization will be an
event of great importance in the bakery calendar in 2017 and
is further proof of the strength of our category at the national
level,” said president Antero Pereira.
SAMPAPÃO EN LA CONVENCIÓN ABIP EN FORTALEZA

Del 14 al 18 de junio, Antero José Pereira, presidente de
SAMPAPÃO estuvo presente en la 70ª Convención Nacional de
ABIP - entidad de la que es también el primer vicepresidente que se realizó en el Hotel Gran Mareiro en Fortaleza-Ceará por
la entidad nacional, en asociación con la Asociación Cearense de
Industrias de Panadería (ACIP) y Sindpan-CE. En esta edición, el
tema era “Pan francés, nuestro héroe en todas las historias”. En la
reunión, el presidente de la ABIP, José Batista de Oliveira, destacó
que aunque teme la situación económica actual, es importante
celebrar el éxito del sector. “Invitamos a todos a asistir al 60
aniversario de ABIP en septiembre, en Vitória-Espírito Santo”, dijo.
“El sexagésimo aniversario de la organización será un evento de
gran importancia en el calendario panadero en 2017 y es una
prueba más de la fortaleza de nuestra categoría a nivel nacional”,
dijo el presidente Antero Pereira.

RAINFALL IN SOUTHERN BRAZIL HAS DISTINCT EFFECTS ON PLANTING
AREAS

Rainfall in southern Brazil is having a distinct effect on the wheat
crops of Paraná and Rio Grande do Sul, the country’s two largest
cereal producers, according to reports by state technical agencies,
which point to an advanced rhythm in planting in one state and
delay in another. In Paraná, the largest wheat-producing state,
cereal planting has reached 65% of the area estimated so far
for this crop, advancing at a faster rate than in previous years
favored by the rains to a large extent, says the Department of
Rural Economy (Deral). The production of the 2016/17 crop was
estimated by Deral at 3.11 million tons, 11% lower than the
previous harvest, driven by the reduction in the area of planting.
Deral has revised its estimate for the area of wheat planting, to
992 thousand hectares, an area 10% lower than that planted in
the last harvest. In its last report, the agency estimated area 8%
lower than in the previous harvest. This reduction was already
expected in a general way and is only an adjustment and can
be revised again. The estimates are that after completion of
planting, the total area will be between 10% and 15% lower than
that of the previous crop. In Rio Grande do Sul, the high humidity
of the soil has hampered the planting of wheat in the north of
the state, where important producing areas are concentrated.
According to Emater/RS - Company of Technical Assistance and
Rural Extension, the plantation reached only 3% of the total
estimated area, compared to an average of 4% in recent years.
The 2017 wheat crop in Rio Grande do Sul was estimated by
Emater/RS at 1.76 million tons, a volume 26.71% lower than that
produced in the previous harvest. In general, farmers are still
worried about low wheat prices. There was hope that the recent
rise in the dollar favored the Brazilian producers of the cereal,
but wheat did not react to the movement of the exchange.
LLUVIA EN EL SUR DE BRASIL TIENE EFECTOS DISTINTOS EN LAS ZONAS
DE PLANTACIÓN

La lluvia en el sur de Brasil está teniendo un efecto distinto
en los cultivos de trigo de Paraná y Rio Grande do Sul, los dos
mayores productores de cereales del país, según informes de
agencias técnicas estatales, que apuntan a un ritmo avanzado
en la siembra En un estado y retraso en otro. En Paraná, el mayor
productor de trigo, la siembra de cereales ha alcanzado el 65% de
la superficie estimada hasta ahora para este cultivo, avanzando
a un ritmo más rápido que en años anteriores favorecido por las
lluvias en gran medida, según el Departamento de Economía
Rural (Deral). La producción de la cosecha 2016/17 fue estimada
por Deral en 3,11 millones de toneladas, 11% inferior a la cosecha
anterior, impulsada por la reducción en la superficie de siembra.
Deral ha revisado su estimación para el área de plantación de
trigo, a 992 mil hectáreas, un área 10% inferior a la plantada
en la última cosecha. En su último informe, la agencia estimó
un área 8% inferior a la de la cosecha anterior. Esta reducción
ya se esperaba de manera general y es sólo un ajuste y puede
ser revisada nuevamente. Las estimaciones son que después
de la finalización de la siembra, el área total estará entre 10%
y 15% menor que la del cultivo anterior. En Rio Grande do Sul,
la alta humedad del suelo ha dificultado la plantación de trigo
en el norte del estado, donde se concentran importantes áreas
productoras. Según Emater/RS - Empresa de Asistencia Técnica y
Extensión Rural, la plantación alcanzó sólo el 3% de la superficie
total estimada, frente a un promedio de 4% en los últimos años.
La cosecha de trigo de 2017 en Rio Grande do Sul fue estimada
por Emater/RS en 1,76 millones de toneladas, un volumen 26,71%
menor que el producido en la cosecha anterior. En general, los
agricultores siguen preocupados por los bajos precios del trigo.
Se esperaba que el reciente aumento del dólar favoreciera a los
productores brasileños del cereal, pero el trigo no reaccionó al
movimiento del intercambio.
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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!
CONFEITARIA, CONVENIÊNCIA E ROTISSERIE TRIGO BOM
Av. Padre Arlindo Vieira, 1.587 – Sobreloja – Jardim Vergueiro – São Paulo
PADOCAS ONLINE

EMPÓRIO DOS JARDINS PÃES E DOCES EIRELI – EPP
R. Nova York, 355 – Subsole e Térreo – Jardim Presidente Dutra –
Guarulhos
E.P. CARDOSO DOCES E BOLOS – ME
R. Tiburcio de Souza, 181 – Itaim Paulista – São Paulo
IMACULADA CONCEIÇÃO BOLOS CASEIROS LTDA.
Av. Brig. Luís Antônio, 1.960 – Loja 7 – Bela Vista – São Paulo

PADOCAS ONLINE:

AS PADARIAS AINDA MAIS
PERTO DE SEUS CLIENTES

C

hegou o aplicativo de geolocalização PADOCAS ONLINE,
mais um serviço gratuito aos associados do SAMPAPÃO.

MEC DOCES E BOLOS LTDA. – ME
Est. do Lageado Velho, 670-C – Vila Iolanda – São Paulo
MUSAETE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS
SAUDÁVEIS EIRELI – ME
R. Nabi Kian, 101 – Centro – Itariri
PADARIA ARTESANAL MEDITERRAIN LTDA. – ME
R. Gabriele D’Annunzio, 1.263 – Campo Belo – São Paulo
PADARIA, CONFEITARIA E RESTAURANTE ARAÚJO VIDA NOVA
EIRELI – EPP
Est. de Santa Isabel, 3.136 – Loja 4 – Jardim Nova Itaquá –
Itaquaquecetuba
PANIFICADORA NOVA VITÓRIA 2 IRMÃOS LTDA. – ME
R. Borges, 717 – Parada Inglesa – São Paulo
PRML RESTAURANTE LTDA. – EPP
Av. Celso Garcia, 3.772 – Tatuapé – São Paulo

Idealizado parar facilitar a vida dos apaixonados por padarias,
ele os conecta 24 horas por dia com o universo da panificação
e da confeitaria.
“Com ele, o cliente pode ver de forma rápida, simples e fácil,
onde estão as padarias mais próximas de sua localização atual
e, ainda, obter informações, gratuitamente e em primeiríssima
mão, sobre todas as ofertas e promoções tanto da sua padaria
preferida, quanto de todas as outras já incluídas no nosso banco de dados. E isso a qualquer hora do dia. Complementarmente, o aplicativo ainda ajuda o consumidor a traçar a rota mais
curta e segura até o estabelecimento”, explica Carlos Costa,
parceiro do SAMPAPÃO na idealização do projeto, que já conta
com mais de 5.000 panificadoras cadastradas.

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA
ESCOLA IDPC 2017
Atendimento ao Cliente (15h)

Laudos de Farinha (16h)

Básico de Confeitaria (112h)

Massa Folhada (20h)

Básico de Panificação (112h)

Massas, Recheios e
Coberturas para Bolos (9h)

Básico de Pizza (15h)
Brigadeiro Gourmet (9h)
Cardápio de Inverno (Sopas,
Cremes e Tortas) (15)
Chocolate Empastado (6h)
Cipa (20h)
Confeitaria Fitness (15h)

Naked Cake (7h)
Pães de Fibras (15)
Pães Orgânicos (17h)
Pães Rústicos (15h)
Pães Rústicos Avançado (15h)
Pasta Americana (12h)

Congelamento de Pães
(Pães Congelados) (12h)

Responsável Técnico (15h)

Cup Cake de Páscoa (8h)

NE também proporciona vantagens adicionais aos panificado-

Rotulagem Nutricional (3h)

Cup Cake Natalino (8h)

Salgados (20h)

res, que podem se cadastrar gratuitamente no app, portanto,

Doces Finos (15h)

Sopas (15h)

anunciando sua padaria sem custo nenhum e, ainda, usu-

Especial de Natal (15h)

Tábuas de Frios (3h)

fruir de acesso exclusivo a dezenas de ofertas de fornecedo-

Especial de Panetones (12h)

res. O aplicativo pode ser baixado na Apple Store ou no Goo-

Especial de Páscoa (9h)

Técnicas com Bicos de
Confeitar (9h)

gle, para smartphones que operam no sistema o iOS ou An-

Festa Junina (9h)

E além de garantia de vendas maiores, o PADOCAS ONLI-

droid, respectivamente. Os panificadores interessados em ter
sua padaria no PADOCAS ONLINE podem ligar para o telefone
(11) 2306-0008, ou ainda mandar um e-mail para o endereço
contato@padocasonline.com.br. E siga o app no Facebook (PadocasOnline) e no Instagram (Padocas_Online).
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Glaçagem (9h)
Higiene e Manipulação dos
Alimentos (6h)

Técnicas de Acabamentos
Para Bolos Decorados (20h)
Tortas Geladas (15h)
Trabalho em Equipe (15h)

IMPORTANTE: para mais informações sobre datas, horários e
investimentos para participação nos cursos, ligue para
(11) 3113-0166 ou clique no link “ESCOLA IDPC”, no site do SAMPAPÃO
– www.sindipan.org.br

