INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, CONFEITARIA,
CONVENIÊNCIA E FAST FOOD
ANO 81 – Nº 817
ABR/MAI 2018

O QUE VEM POR AÍ

Conheça as últimas
tendências que vão
turbinar os seus
negócios em 2018

DELIVERY ONLINE

Vale a pena mesmo
oferecer esse serviço
aos clientes do seu
estabelecimento?

CHEGA DE ENGOLIR SAPO!

SAMPAPÃO adere à
campanha da FIESP
contra a cobrança de
juros altos

GOURMET

Receitas exclusivas
da Escola IDPC para
a Copa do Mundo
que vem aí

COPA DO MUNDO 2018
MARQUE MUITOS “GOLS” EM SUA PADARIA
NO MAIOR EVENTO DE FUTEBOL DO PLANETA
IPC_817.indd 1

06/04/18 13:17

IPC_817.indd 2

06/04/18 13:17

EDITORIAL

MUDAR, SÓ SE FOR
PARA MELHOR
O SAMPAPÃO nunca vai se intimidar com o tamanho e a
quantidade dos desafios para a conquista de um futuro melhor.

M

anifestada sob a forma de tendência irreversível
bem antes do apagar das luzes do século 20, a necessidade de reinvenção da padaria logo se transformou
em realidade. Sacudindo modelos antiquados e quebrando paradigmas, ela nos assustou, mas, como tinha que
ser, transformou-se em realidade. A gente teve que mudar. E isso, não só para agradar e satisfazer os consumidores, cada vez mais exigentes – o que já seria razão mais do
que suficiente para a geração de mudanças –, mas também para garantir a prosperidade e, mais do que óbvio,
a própria sobrevivência das nossas padarias. Quem não
mudou, infelizmente, saiu do mercado.
Só que reinventar o nosso modelo de negócio é uma
tarefa constante, uma responsabilidade da qual não podemos, de forma alguma, nos eximir. E isso implica foco
constante na inovação e na atualização. Nesse jogo, não há
espaço para amadorismos. Por isso, nós, das Diretorias do
SAMPAPÃO nos batemos tanto em orientar os associados
para que tomem medidas eficientes no rumo da profissionalização, por meio do aperfeiçoamento ininterrupto dos
modelos de gestão de seus negócios e pela qualificação da
mão de obra que trabalha em nossos estabelecimentos.
As entidades estão plenamente capacitadas a prestar
essa colaboração a todos aqueles que precisarem, seja
por meio de sua ampla e sempre renovada oferta de serviços, seja para ouvir os pleitos e reivindicações dos panificadores por meio do contato constante com eles através
de nossos canais de comunicação na internet, por e-mail,
pelo Youtube, pelo Whatsapp e durante as reuniões e contatos que fazemos questão de regularmente realizamos
com eles, bem como por intermédio dos cursos e atividades da Escola IDPC.

Antero José Pereira
é presidente do
SAMPAPÃO

Além disso, nossa ação em defesa da categoria dos
panificadores também se dá nas frentes externas, como
comprova a nossa luta constante contra as altas taxas
deles cobradas pelas empresas de vale-alimentação, que
praticamente inviabilizam as operações, deixando um indevido ranço entre os consumidores contra uma padaria
deixa de aceitá-los, causando-nos terríveis danos de imagem, uma vez que os clientes encaram a restrição como
um ato de ganância econômica de nossa parte, ou algo
que exclusivamente é culpa dos panificadores, o que, sabemos, está longe é retrato da verdade.
Ainda nesse campo, e para reverter atrocidades que são
cometidas pelo governo e por diversas instituições contra o
bolso dos clientes, fazemos questão absoluta de nos envolvermos em iniciativas de defesa da população, como atesta a adesão do SAMPAPÃO à campanha “Chega de Engolir
Sapo”, da FIESP, contra a aberração dos juros mais altos
do mundo, cobrados dos consumidores brasileiros, nossos
clientes, e do abuso no spread bancário, que subtrai do orçamento das famílias mais de R$ 204 bilhões por ano.
Estamos de olho em tudo isso, cientes de que a união
de nossa classe nos fortalece. Por isso, muito obrigado a
vocês, associados de nossas entidades, por todo apoio que
angariam às nossas ações. E continuem sempre a contar
com a gente, porque nunca vamos nos intimidar frente
aos desafios que insistem em dificultar o desenvolvimento da padaria e a melhoria da qualidade de vida dos nossos clientes e consumidores. Aqui no SAMPAPÃO, podem
ter certeza, esse compromisso com a sociedade sempre
foram, efetivamente são e sempre continuarão a ser levados muito a sério.
Forte abraço e vamos em frente!
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PAINEL DE NOTÍCIAS

EUROPAIN SUPERA OS 52 MIL VISITANTES
Entre os dias 3 e 6 de fevereiro, o presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira,
acompanhado pelo diretor-geral da FIPAN João Ricardo Neves, esteve em visita à
Europain 2018, feira de referência para os empresários de panificação e confeitaria
na Europa, realizada em Paris, na França, que recebeu mais de 52 mil visitantes.
Promovido numa área de 47.000m² com a participação de 469 expositores e marnas, equipamentos, ingredientes e serviços para atender às necessidades do setor,
independentemente do volume de produção ou formato do estabelecimento.

Europain

cas, o evento apresentou as tendências e as mais recentes novidades em máqui-

CERCADA DE EXPECTATIVAS, VEM AÍ A
Reserve desde já um espaço na sua agenda para visitar a FIPAN 2018 - Feira Internacional de Panificação, Confeitaria e Varejo Independente de Alimentos, que acontece entre os dias 24 e 27 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo/SP. Promovida há mais de duas décadas pelo SAMPAPÃO, ela é a principal feira de negócios da
FIPAN

América Latina para a indústria de panificação, confeitaria e para os estabelecimentos que atuam no foodservice. Recebendo um público formado por profissionais e
gestores desses e outros estabelecimentos ligados ao dia a dia da produção e comercialização de alimentos, a FIPAN é a maior vitrine de novidades e tendências para
esses segmentos, bem como para a efetivação de negócios durante a sua realização.

Com a participação de representantes de suas entidades es-

contar a inflação), o que equivaleria a um

taduais, a Associação Brasileira da Indústria de Panificação

faturamento de R$ 90,3 bilhões. E, como

e Confeitaria (ABIP) promoveu, em Brasília, nos dia 1º e 2 de

tendências, continua forte para 2018 a

março uma reunião para divulgação dos resultados do setor

produção de pães de fermentação longa

em 2017 e falar das perspectivas para ele em 2018. Ambos os

e com massa madre, juntamente com

temas foram reunidos num único documento intitulado “Ba-

outras diretrizes, tais como as vendas

lanço e Tendências do Mercado de Panificação e Confeitaria”

virtuais, saudabilidade e indulgência

(foto), distribuído aos convidados e também disponível no

permissiva. O encontro contou com a

site da entidade. A apuração dos dados projetou um cresci-

presença do presidente do SAMPAPÃO Antero José

mento do segmento da ordem de 3,2% em 2017 (sem des-

Pereira, que também é 1º vice-presidente da ABIP.

ABIP

ABIP APRESENTA RESULTADOS DE 2017

ATENDER BEM NÃO BASTA: É PRECISO ENCANTAR
Realizada no dia 27 de fevereiro, no auditório do SAMPAPÃO, a palestra do professor da Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino Superior (FAPPES) Silvio Kimossuke Hamaué, sobre o tema “O EncanMarcus Frediani

tamento do Cliente” foi sucesso absoluto. O evento, que fez parte da

6
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PRODUTIVIDADE SERÁ DESTAQUE
NO CONGREPAN
Santinho, em Florianópolis/SC um dos mais importantes eventos da indústria da panificação e confeitaria no Brasil, promovendo, num só lugar, atividades de conteúdo, informação, lazer
e entretenimento: a 31a edição do CONGREPAN, que neste ano

CONGREPAN

De 26 ao dia 30 de setembro de 2018 acontece no Costão do

terá como tema “Receita de Sucesso: Alimentação Saudável,

vacionais, oficinas com grandes chefs, espaço de negócios e

Automação e Produtividade”. Com o patrocínio da Prática, o

muito. Assista no canal da TV SAMPAPÃO, no Youtube, o vídeo

encontro será palco de seminários, debates, palestras moti-

do presidente Antero José Pereira convidando para o evento.

SAMPAPÃO VISITA A DIVISÃO PROFISSIONAL DA NESTLÉ
de representantes da FIPAN e da Revista IPC, realizou um
visita à sede da Nestlé, em São Paulo, no dia 7 de março.
Recepcionados pelo diretor da divisão Nestlé Professional
Marcelo Citrangulo e equipe, eles assistiram a uma apresentação detalhada sobre as grandes oportunidades de
negócios para as padarias a partir do uso das máquinas
SAMPAPÃO

multibebidas NESCAFÉ Alegria, sobre o NESCAFÉ Espresso
– novo blend de café torrado para ser moído no momento
do preparo – e, ainda, sobre as ações com os produtos lácAtendendo a um convite muito especial, um grupo for-

teos da divisão profissional da empresa parceira nas pani-

mado por panificadores e diretores do SAMPAPÃO, além

ficadoras.

AIPESP

ABIP

No dia 15 de março, em parceria com o Sindicato das Indústrias
de Panificação, Confeitaria e Doces em Conservas Alimentícias de
Campinas (SIPAC), a Associação da Indústria de Panificação e Confeitaria do Estado de São Paulo (AIPESP) promoveu a quinta edição
do seu Encontro de Negócios e Tendências na Panificação e Food
Service, a primeira de 2018, no IBE CENTER, da FGV, contando com
a presença de aproximadamente 200 empresários do setor. Com
programação de palestras e debates, o evento foi prestigiado por
representantes de diversas entidades da panificação, entre elas os
presidentes dos sindicatos de Araraquara, Bauru, Campinas, Franca,
Piracicaba, Santos, São José do Rio Preto e Vale do Paraíba. Representando o SAMPAPÃO, o presidente das entidades Antero José
Pereira também marcou presença ao encontro, na foto com os presidentes da AIPESP Manoel Alves Rodrigues Pereira (esq.) e do SIPAC João Augusto Moliane. O 5º Encontro de Negócios da AIPESP
foi patrocinado pela Anaconda, Arneg, Café Labareda, Comgás, Forti Informática, Gapan, Kibon, Lesaffre, Moinho Catarinense, Moinho
Ocrim, Philip Morris, Sadia, Seara, Souza Cruz, Supremax e Xandô.

AIPESP

AIPESP PROMOVE PRIMEIRO EVENTO DO ANO EM CAMPINAS

CONFIRA O CALENDÁRIO DE EVENTOS
REGIONAIS DA AIPESP PARA 2018

DATA
26 de abril
24 de maio
07 de junho
15 de agosto
13 de setembro
18 de outubro
23 de novembro

REGIÃO
Santos
Bauru*
São José dos Campos
Franca
São José do Rio Preto
Piracicaba
Araraquara

*Evento com cidade a ser definida:
Marília ou Presidente Prudente.
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SAINDO DO FORNO

Fotos: Divulgação

NOVIDADES

1

No ano que completa oito décadas de atividades, a
Wickbold lança no mercado uma nova linha de pães premium
artesanais, a DO FORNO. Além da versão Original (pão
branco), há também a grande inovação que o lançamento
traz ao mercado nessa categoria de produto: a opção
integral, produzida com Grãos Ancestrais.
Site: www.wickbold.com.br
2

CASAMENTO PERFEITO
Outra novidade da Emulzint, só que agora para o segmento
de alta confeitaria, são os dois novos sabores de sua Linha
Orquestra CasaLuker. São eles o CHOCOLATE BRANCO
GLACIAR, fino de aroma e produzido com 35% de manteiga
de cacau (50% desodorizada), e o CHOCOLATE 40% AO
LEITE NOCHE, marcado por notas agradáveis de leite e sabor
definido de chocolate, que se complementam perfeitamente,
de forma suave e equilibrada. Site: www.emulzint.com.br

3

3
2

PRÉ-MISTURA DE PRIMEIRA
A Emulzint expande sua Linha Trigale de pré-misturas
para pães light em sódio com o NOVO SABOR QUINOA E
AMARANTO. A novidade chega às padarias com o conceito
“Feito aqui na padaria”, que valoriza a produção artesanal dos
panificadores, e uma nova identidade visual. Super prática,
basta adicionar água e fermento biológico no preparo.
Site: www.emulzint.com.br

4

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
A marca de cream cheese Philadelphia acaba de trazer
mais uma novidade para o seu portfólio de produtos. Tratase de sua VERSÃO ZERO LACTOSE, desenvolvida para
pessoas com intolerância ao açúcar existente no leite e seus
derivados. Disponível em embalagem com 150g, o produto
é um grande aliado para quem prioriza uma alimentação
saudável, leve e saborosa. Site: br.mondelezinternational.com

5

4

SÓ O MELHOR PARA A PADARIA
Para facilitar e trazer mais sabor aos preparos culinários,
a Nestlé Professional traz o irresistível RECHEIO E
COBERTURA ALPINO TRUFADO – um produto com
brilho e consistência perfeitos –, e ACHOCOLATADO EM
PÓ ALPINO. Simultaneamente, a marca reformulou sua
consagrada linha FUNDOS LÍQUIDOS CHEF, produzida na
Dinamarca. Agora, com maior concentração de ingredientes
naturais, eles intensificam o sabor das preparações e
auxiliam na economia de tempo, na padronização e
na segurança alimentar dentro da cozinha. E, quatro
deliciosas versões: Vegetais, Cogumelos, Aves e Carne. Sem
conservantes, corantes artificiais e livres de glutamato
monossódico e glúten. Site: www.nestleprofessional.com.br
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Fotos: Divulgação

6

DUPLA NOVIDADE OREO
A OREO expande seu portfólio e apresenta sua NOVA
LINHA DE SORVETES no Brasil, integrada por quatro
produtos: Sanduíche de Sorvete, Picolé, Cone e
Sorvete de Massa no Pote. Outra novidade da marca
é o BISCOITO SABOR TORTA DE LIMÃO, em edição
limitada, que vem para atender aos inúmeros pedidos dos
fãs de diversificar ainda mais o portfólio do biscoito Nº 1
no mundo. Site: br.mondelezinternational.com

6

7

DELÍCIAS E MAIS DELÍCIAS
A Peccin lança novos produtos e sabores para sua
tradicional linha de chocolates Trento. São eles o TRENTO
MOUSSE DE MARACUJÁ – waffer com cobertura de
chocolate branco e recheio sabor mousse de maracujá –,
o TRENTO MASSIMO BRANCO COM COOKIES – waffer
coberto com chocolate branco e pedaços de cookies, com
recheio cremoso de chocolate dark – e o CROCK ROLL
COCADA – rolinho de waffer crocante com delicioso
recheio de creme sabor cocada, com pedaços de coco.
Site: www.peccin.com.br

7

8

INGREDIENTES NOBRES
A Superbom amplia seu portfólio com o lançamento
de uma linha de SALGADINHOS SAUDÁVEIS, base de
poderosos insumos como a quinoa, grão de bico, ervilha
e lentilha. Disponível nos sabores Barbecue, Cebola e
Oliva, Ervas Finas e Pizza e apresentado em embalagens
de 45g. Outra novidade da marca é a GRANOLA
SUPERBOM, composta por aveia integral, frutas secas,
coco, amêndoas e mel, o produto está disponível em
embalagens com 500g e 1kg. Site: www.superbom.com.br

8

8

9

NOBREZA EM CHOCOLATE
A Puratos traz uma novidade para o mercado artesanal: o
CHOCOLANTÉ, um chocolate nobre feito para confeitaria
fina e traz o que há de mais sofisticado em seus
ingredientes com um toque premium de sabor único e de
altíssima qualidade para produção de diversas peças. Nos
formatos barra e moedas, está disponível nos sabores: Ao
Leite, Branco, e Meio Amargo. Site: www.puratos.com.br

10

10

FRITURAS SEQUINHAS E CROCANTES
A Zini apresenta sua nova farinha para empanamento
MILANEZIN, um produto de alta performance no
foodservice, que proporciona baixa absorção de óleo nas
frituras e economia na cozinha, além de um visual claro e
dourado aos salgados e bifes, além de uma textura seca
e crocante a esses itens. Produzida com 100% de trigo
nacional, é isenta de sal, conservantes e qualquer outro
produto químico. Site: www.zini.com.br

Para divulgar seus lançamentos, envie as informações para o e-mail revistaipc@sevenbr.com.br
ou para a Rua Horácio Bandieri, 606 – Jardim Leonor – São Paulo/SP – CEP 0563-030
aos cuidados de “NOVIDADES REVISTA IPC”
Abr/Mai 2018 IPC 817
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CONSUMO / MEGA TENDÊNCIAS

PARA AONDE CAMINHA A

StockFree

ALIMENTAÇÃO
DA HUMANIDADE

N

Euromonitor revela o
que os consumidores
de todo o planeta vão
conhecer e ver mais
em suas mesas no ano
de 2018.

o dia 16 de março, o Euromonitor
International – provedora global de
inteligência estratégica de mercado
– divulgou seu relatório com as “Top

Megatendências Globais para o Setor de Alimentação em 2018”. Todas compartilham de direcionamentos comuns, com o poder de transformar e
provocar rompimento de conceitos em categorias
inteiras de produtos, ao mesmo tempo em que
oferecem oportunidades de crescimento susten-

pique para gerar sensíveis impactos no setor de

tável e ganho de imagem às empresas que aderi-

alimentos. Mas existem muitas outras, e você

rem a essas novas ideias.

precisa conhecê-las para se atualizar, aperfeiçoar

Entre elas, o conceito de “Vida Saudável” continua a se destacar como a mais importante, com

10
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1.

VIDA SAUDÁVEL: DE VOLTA À NATUREZA

desejam produtos diferentes para ocasiões dife-

E NÃO AO AÇÚCAR

rentes e em diferentes regiões geográficas. Assim,

Em 2018, a tendência de “Vida Saudável” abraça

a redefinição da indulgência se deu por meio de

duas subtendências: a “De Volta à Natureza” e

mudanças não só nos ingredientes, como tam-

a “Naturalmente Funcional”. A indústria de ali-

bém nos conceitos de saúde, ética e sabor.

mentos continua a mudar seu foco do conceito de
controle de peso para o de nutrição e bem-estar
natural.

3.

VIDA ÉTICA: ALIMENTOS À BASE DE
PLANTAS E ALIMENTOS DE ORIGEM

Introduzida pela “Geração X” – pessoas que nasce-

De uma forma geral, a indústria viu um cres-

ram entre 1960 e 1982 –, “Viver com Ética” repre-

cimento no “De Volta à Natureza”, definido pela

senta a megatendência que mais rapidamente se

busca dos consumidores pelos chamados “ali-

propagou no setor da alimentação, com 30% dos

mentos crus”, ou seja, aqueles não cozidos e não

consumidores relatando que estão comprando di-

processados, que não devem ser aquecidos aci-

retamente de fornecedores locais. Há uma nova ên-

ma dos 48ºC para preservar o seu conteúdo de

fase nos alimentos à base de plantas e de origem,

vitaminas e minerais naturais. Com o açúcar se

que utilizam proteínas vegetais, insetos, resíduos

tornando o novo vilão no debate sobre obesida-

alimentares ou alimentos e procedência de origem

de, o consumo de lanches saborosos, bem como

em sua produção.

o de gorduras e grãos saudáveis voltam à cena
em 2018.
Enquanto isso, a subtendência “Naturalmente
Funcional” mantém foco sobre a saúde intestinal,

4.

EXPERIMENTE MAIS: DA COMPRA
À CRIAÇÃO

Essa megatendência para a alimentação em 2018

que tem ligações com a saúde mental e o desem-

dá conta da mudança dá ênfase ao ato de com-

penho. O aumento desta tendência concentra-se

prar para os consumidores, que passa da posse

em: 1) alimentos fermentados; 2) grãos e probióti-

para experiência. Seguindo esse drive a Kellogg’s,

cos ancestrais; e 3) gorduras saudáveis.

por exemplo, passou a oferecer a Bear Naked,

2.

uma linha de cereais que permite ao consumiPREMIUMNIZAÇÃO: REDEFININDO

dor customizar sua granola, enquanto a marca

INDULGÊNCIA

de chocolates KitKat lançou uma promoção por

A indulgência sempre foi, é e sempre será um

meio da qual os consumidores participam de

fator central no direcionamento das tendências

um concurso de personalização de embalagens,

alimentares. No entanto, ela está mudando de

sendo que os vencedores ganham o direito de ter

forma e de conteúdo, já que os consumidores

seus rostos estampados no pack do produto.

5.

EXPERIÊNCIA DE COMPRA
REINVENTADA: MODELOS

ALTERNATIVOS DE NEGÓCIOS

Até 2021, a chamada mercearia moderna (supermercados e hipermercados) será responsável
por menos da metade do comércio total de bens
de consumo. Na alimentação, esse setor ainda é
muito importante, mas especialmente nos mercados ocidentais, os modelos de negócios alternativos – como serviços de assinatura e híbridos
online/offline – estão crescendo exponencialmente.

Abr/Mai 2018 IPC 817
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CONSUMO / MEGA TENDÊNCIAS

ARTESANALIDADE.
Em 2018, a tendência
de resgate de fórmulas
mais naturais na
alimentação também
vai se manifestar na
produção dos pães.

6.

MUDANDO AS FRONTEIRAS DO
MERCADO: O EXOTISMO GLOBAL

Resultante do aumento da imigração da população

8.

CONSUMIDORES CONECTADOS:
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Tornando-se cada vez mais comum na Ásia-Pacífi-

muçulmana em todo o mundo, esta megatendência

co, mas também em metrópoles como Nova York,

afeta principalmente os ingredientes e as refeições.

Londres e Hong Kong, a tendência de uma proposta

Como as tendências alimentares tendem a acom-

não relacionada a produtos está se manifestando

panhar a migração, em 2018 espera-se um pequeno

por meio das redes e plataformas sociais, cadeias

aumento dos sabores inspirados na Síria e do Oriente

de suprimento ativadas ou melhoradas pela via di-

Médio nos mercados ocidentais. Nesse cenário, a co-

gital, além de práticas de distribuição inovadoras,

mida “Halal” (certificada de acordo com os princípios

tais como a internet.

islâmicos, no que diz respeito aos procedimentos de
fabricação de receitas e abate de animais) também
deverá ser observada com atenção em 2018.

7.

9.

JUNTANDO TUDO - MARCAS DISRUPTIVAS

Uma palavra-chave favorita para 2018 é a

disrupção. Esse conceito de quebrar paradigmas
RECUO DA CLASSE MÉDIA: QUALIDADE

fez com que multinacionais donas de marcas com

ACESSÍVEL

muito tempo de mercado adquirissem empresas

Gerando impacto principalmente nas categorias de

iniciantes ou lançassem seus próprios laborató-

alimentos básicos, esta megatendência está se tor-

rios de inovação. Essas marcas disruptivas ten-

nando mais aparente nos mercados em que a dimi-

dem a aproveitar simultaneamente várias mega-

nuição das despesas com comida e encolhimento das

tendências e são ágeis e responsivas às necessi-

famílias se evidenciam. O número de famílias mono-

dades de mudança dos consumidores. Assim, elas

parentais (quando apenas um dos pais arca com a

inovam rapidamente e podem criar sua própria

responsabilidade de criar os filhos) dobrou nos Esta-

categoria de nicho, derrubar uma marca famosa

dos Unidos ao longo dos últimos 20 anos. Enquanto

no âmbito de uma categoria existente, adotar uma

isso, a desigualdade de riqueza está piorando, com

nova tecnologia ou ainda causando disrupção por

grupos de baixa renda em todo o mundo crescendo a

meio de uma nova estratégia de marketing ou ca-

uma taxa muito mais rápida do que há uma década.

nal de atuação.

12
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ESPECIAL / COPA DA RÚSSIA 2018

Fotos: StockFree

Se a Copa do Mundo da Rússia vai ser nossa, ainda
ninguém sabe. Mas o que é fato é que você precisa
preparar sua padaria para o evento desde já!

NA TORCIDA!
Sua padaria pode ser o
ambiente ideal para fazer a
festa dos fanáticos por futebol.

UMA COPA COM MUITOS

GOLS PARA VOCÊ!

B

em, quatro anos já se passaram e a gente meio

simos, na torcida pelo Hexa. Só que, agora, nos campos da

que esqueceu o vexame da Seleção Brasileira

Rússia, entre os dias 4 de junho e 15 de julho.

na Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil.

Pois é, e enquanto esperamos que os meninos façam

Só que não, né?! Aqueles 7X1 que tomamos da

o seu trabalho direitinho por lá, sem decepcionar, é hora

Seleção da Alemanha ainda doem e incomodam. Mas, es-

também de prepara nossas padarias para entrar não só

porte é esporte, e cá estamos nós, novamente, animadís-

na torcida, mas também no espírito da Copa, cruzando

14
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os dedos para que cada partida do torneio termine numa

jamento em etapas”, ensina Cássia. Com isso em mente,

grande festa para a gente.

vamos à preparação para o “jogo”!

Do ponto de vista comercial, eventos como a Copa do

Crie um esquema tático – A primeira coisa a fazer é

Mundo de Futebol repercutem aqui no Brasil como uma

definir o que a padaria irá fazer durante o período. Assim

espécie de “Natal antecipado”, com consumidores mais

como no futebol é preciso armar um esquema tático para

dispostos a comprar por impulso, por indulgência e até a

que um time marque gols, no mundo dos negócios é pre-

gastar mais em suas aquisições. E como as primeiras par-

ciso contar com um plano de ação definido. Dois fatores

tidas da Seleção Brasileira vão acontecer durante o ho-

são importantes: focar em um tema específico, que neste

rário comercial, é justo pensar que muitos deles podem

caso é a Copa do Mundo, e criar ações que são relevantes

muito bem escolher a sua padaria para se reunir com os

para o público-alvo. Uma padaria pode instalar projetores

amigos e com a família para assisti-las. Afinal, jogo do

para transmitir as partidas e criar um cardápio temático.

Brasil é sempre uma comemoração, e a euforia toma con-

“É fundamental diferenciar o evento dos dias convencio-

ta, não é mesmo?!

nais. A ideia é valorizar e criar uma experiência original
para que os consumidores entrem no clima da Copa”, en-

ANTECIPANDO OS LANCES

fatiza a consultora.

Infelizmente, ainda não se tem dados muito precisos

Arrume o meio de campo – Depois de decidir qual

sobre o percentual de aumento de vendas na padaria

será a ação, é preciso fazer um planejamento financeiro

durante os jogos da Copa do Mundo. Mas vale a pena

e preparar o estoque. Nessa etapa, é preciso definir quais

compartilhar algumas informações relacionadas ao mo-

serão os custos e quais encomendas devem ser feitas pre-

vimento e ao faturamento de outros setores correlatos de

viamente. Uma padaria que tenha foodservice pode deci-

alimentação fora do lar para se ter uma ideia do impacto

dir fazer um ou mais pratos especiais, por exemplo. Mas,

que o evento provoca em termos de consumo.

antes oferecê-los aos clientes, deve testar a receita, enco-

Por exemplo, a última edição, quando os jogos foram

mendar os ingredientes e precificar a nova opção.

realizados no Brasil, a Copa do Mundo gerou cerca de R$

Organize a torcida – A divulgação das promoções ou

30 bilhões à economia brasileira, de acordo com a esti-

ações deve ser feita tanto no mundo online como no físi-

mativa da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas

co, de acordo com Cássia. O próprio estabelecimento deve

(Fipe). E, durante esse mesmo período, a Associação Bra-

estar sinalizado com cartazes, displays de mesa ou faixas.

sileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) calcula que o

A comunicação online pode ser feita por meio das redes

movimento nos bares cresceu em média 70% durante as

sociais e e-mail marketing. “A ideia é atrair tanto os con-

partidas da nossa Seleção.

sumidores que já frequentam o estabelecimento, quanto

Considerando tudo isso, vale a pena conferir as dicas

os novos clientes”, afirma Cássia.

que a consultora de Marketing do Sebrae-SP Cássia Godi-

Treine a equipe – “A cereja do bolo é o treinamento

nho deu para os empresários – entre eles, os panificado-

dos funcionários”, pontua a especialista de Marketing

res, é claro – numa reportagem recente do Jornal do Comér-

do Sebrae-SP. Com o aumento do número de clientes, a

cio, a fim de que estes coloquem suas padarias no clima

equipe acaba trabalhando com jornada estendida. O am-

de empolgação dos torcedores e, por tabela, marquem

biente é de festa e descontração, por isso os funcionários

vários “gols” em termos de aumento de faturamento.

devem estar aptos a manter a qualidade do atendimento.
Alguns bares costumam cobrar uma taxa extra para que

ENTENDA O PASSO A PASSO

os consumidores assistam às partidas em seus estabele-

E a primeira lição da especialista, não poderia ser outra:

cimentos. “Mas é mais compensador uma estratégia de

seja proativo! “Os meses que antecedem a competição são

fidelização do que de faturamento”, diz ela. Cássia acon-

ideais para planejar as ações que podem gerar aumento

selha que os donos das padarias usem a oportunidade da

de faturamento e fidelização de clientes. Não adianta en-

Copa do Mundo para fidelizar novos clientes, recolhendo

tregar panfleto um mês antes. É preciso fazer um plane-

seus dados para futuras ações e promoções.

Abr/Mai 2018 IPC 817
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MANTENEDORES / PREGEL BRASIL

EXCELENTE IMPRESSÃO.
A comitiva do SAMPAPÃO foi recepcionada
de forma calorosa na PreGel por Davide
Franzin (ao centro, de terno) e equipe.

AO SEU INTEIRO DISPOR
Como fruto de recente parceria estabelecida com o SAMPAPÃO, a PreGel
– uma das maiores empresas fornecedores de ingredientes de altíssima
qualidade para gelaterias, confeitarias, padarias, iogurterias e cafés –
abre as portas para os associados das entidades.

N

o dia 22 de março, uma comitiva formada por
panificadores associados, diretores e técnicos
do SAMPAPÃO realizou uma visita às instalações da mais nova mantenedora da Escola

IDPC: a PreGel Brasil, cuja sede está localizada em Campinas, no interior de São Paulo. A equipe das entidades foi
calorosamente recepcionada por Davide Franzin, consultor e diretor geral da filial brasileira da empresa, acompanhado por Luana Cavalcanti, analista de Negócios e coordenadora de Expansão de Gelaterias em Padarias, e Elisa
de Carvalho Tassote, assistente de Vendas e técnica da
companhia. E os visitantes ficaram muito bem impressionados com tudo o que viram, ouviram e, principalmente,

das companhias líderes mundiais no setor de insumos

degustaram por lá.

para gelaterias, confeitarias, padarias, iogurterias e cafés.

Fundada na província de Reggio Emilia, na região nor-

Desde aquela época, a empresa se dedica à criação de in-

te da Itália, em 1967, a PreGel é reconhecida como uma

gredientes e soluções que associam qualidade e inovação

16
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Fotos Marcus Frediani

ao desenvolvimento de matérias-primas únicas no mer-

no desenvolvimento do melhor projeto para cada caso

cado. Entre elas, diversos tipos de bases, neutros, melho-

e, ainda, indicando fornecedores parceiros de máquinas,

radores de textura, estabilizantes, sabores, recheios, top-

equipamentos, vitrines e mobiliários. “Isso, sem falar

pings, glazes e coberturas, além de uma ampla oferta de

que nossa equipe de técnicos também está totalmente

produtos especiais, como itens sem glúten, sem lactose,

disponível para visitar os estabelecimentos e ajudar os

veganos e com certificações Kosher e Halal, destinados a

profissionais do local no desenvolvimento e na criação

uma extensa variedade de aplicações.

das melhores receitas, não só de gelatos, sorvetes, pico-

Com plantas industriais na Itália, Argentina, França e

lés, bolos, doces, monoporções e todo o tipo de sobre-

Grécia, a PreGel chegou ao Brasil em 2011, inicialmente

mesas, permitindo os voos mais altos que a imaginação

atraída pelo forte crescimento local do setor de sorve-

alcançar”, explica David.

terias e iogurterias. Mas logo, começou também a centrar foco no segmento de panificação e confeitaria, em

DE PORTAS ABERTAS

razão da evolução desses tipos de modelos de negócios

Tendo ainda como foco auxiliar no desenvolvimento gas-

por aqui. “Percebemos que a demanda por produtos de

tronômico e comercial de seus clientes, a PreGel oferece

alta qualidade, muito em função do aumento do nível de

a eles um completo programa de treinamento profissio-

exigência do consumidor brasileiros, oferecia uma lacuna

nal por meio de seus Training Centers. A empresa opera

que poderia ser aproveitada pela nossa empresa. E, gra-

nada menos do que 20 unidades deles ao redor do mundo,

ças à nossa larga experiência internacional, desde então

sendo que uma delas está instalada na matriz da empre-

estamos conseguindo introduzi-los com sucesso no País”,

sa, em Campinas/SP. “Aqui, nosso Centro de Treinamento

comemora Davide.

conta com os melhores e mais modernos equipamentos
da indústria e com instrutores do mais alto nível, dedica-

QUALIDADE GARANTIDA

dos a oferecer a receita do sucesso aos nossos parceiros”,

E é muito fácil entender e explicar o vertiginoso êxito das

destaca o diretor geral da PreGel Brasil.

atividades da PreGel Brasil. Importados diretamente da

“Começando pela teoria, continuando pela parte artís-

Itália, onde são fabricados com protocolos e equipamen-

tica e culminando com a prática, nosso Centro de Treina-

tos com grau farmacêutico – superior ao grau alimentício

mento está apto a receber alunos de todo o Brasil, a fim de

–, os produtos da empresa são totalmente livres de conta-

proporcionar a eles uma experiência educacional única e

minação e, naturalmente, de altíssima qualidade.

inigualável no universo do autêntico gelato italiano, do

Preocupada não só com a correta utilização dos in-

sorbetto, do semifreddo, dos frozen yougurts e da produção,

gredientes que fornece, bem como em garantir sempre o

bem como das mais refinadas e deliciosas bebidas e for-

melhor resultado do uso dos itens de sua extensa linha

mulações da confeitaria. E tudo isso passa a ser acessível,

pelos clientes, a PreGel oferece total assistência técnica

agora, por meio da promissora e produtiva parceria com o

a eles, em todo o território nacional, quer seja fornecen-

SAMPAPÃO, a todos os associados da entidade”, comple-

do orientações completas para montagem, por exem-

menta Davide, deixando o convite e as portas abertas da

plo, de uma gelateria in-store numa padaria, ajudando

PreGel Brasil para todos eles.
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PADARIA FOODSERVICE / DELIVERY

VALE A PENA INVESTIR EM
APPS DE DELIVERY ONLINE?

StockFree

TÁ NA MÃO DO CLIENTE.
Para os consumidores, os apps de comida
são super convenientes. Mas será que se
pode dizer o mesmo para a sua padaria?

Sim. Eles turbinam as vendas. Mas é preciso analisar bem se eles
se adéquam ao modelo de negócio de sua padaria.

N

a esteira do crescimento do delivery, nos últimos

COMO FUNCIONAM

tempos vem surgindo no mercado uma enor-

A maioria dos apps de delivery no mercado funcionam de

me quantidade de aplicativos para entrega de

maneira bastante parecida. Basicamente, o consumidor

comida. PedidosJá, Mobo, UberEATS e algumas

baixa o aplicativo, faz um cadastro, digita o seu CEP (ou

empresas adquiridas pelo gigante Grupo iFood no Brasil –

ativa um recurso chamado geolocalização) para visuali-

como a HelloFood, a RestauranteWeb e a SpooRocket – são

zar os restaurantes que fazem entrega na região onde ele

sucessos absolutos e, há muito tempo, substituíram de ma-

se encontra, e faz o pedido para entrega de seu compu-

neira eficaz o antiquado sistema de pedidos por telefone.

tador pessoal ou celular. A partir daí, o aplicativo envia

Mas aí vem a dúvida: mesmo que para os restaurantes

o comando para o respectivo estabelecimento e encami-

e padarias o trabalho extra seja, na maioria das vezes,

nha o status do pedido para o cliente, que é responsável

bem-vindo, será que é bom mesmo participar do negócio

pelo preparo do pedido e, eventualmente, por sua entrega

de delivery online de outras empresas?

ao consumidor. Contudo, se preferir, pode também optar

18
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PADARIA FOODSERVICE / DELIVERY

pelo serviço de entrega do aplicativo, naturalmente pa-

ser considerados. Entre eles a ausência de garantia de

gando uma taxa por isso. No caso de alguns deles – como

fidelização dos consumidores – que, em última análise,

o SpoonRocket, por exemplo –, além da logística são ofe-

se tornam muito mais clientes do aplicativo e não do

recidas embalagens personalizadas e até fotógrafos pro-

estabelecimento –, dificultando ações de relacionamen-

fissionais que produzem as imagens dos pratos da casa

to. Outro fator desmotivador é a grande concorrência

que vão aparecer no app, a fim de estimular o acesso a

dentro dessas plataformas de delivery online, que faz com

uma gama de clientes que valorizam uma boa comida.

que a uma padaria, por exemplo, compartilhe o espaço

Para que o restaurante ou padaria possam participar

com outros estabelecimentos do ramo de foodservice,

dessa praça de alimentação virtual, estes devem se regis-

incluindo aqueles que trabalham no mesmo segmento

trar no aplicativo escolhido e preencher as informações

que o dela. Isso, sem falar no preço, que pode doer no

sobre seu negócio, como horário de funcionamento, área

bolso, uma vez que o panificador tem que pagar uma co-

de cobertura do delivery, tempo de entrega estimado e as

missão para os gestores do app, que pode variar de acor-

formas de pagamento aceitas pela casa.

do com o plano escolhido: a taxa para simples captação
do pedido começa a partir de 12% do valor dele, podendo

VANTAGENS E DESVANTAGENS

chegar até 30%, caso a logística da entrega fique por con-

Com certeza, fazer uso de aplicativos de delivery pode ser

ta do aplicativo.

uma boa ideia para estabelecimentos que querem ingres-

Então, antes de implantar os aplicativos de delivery

sar no mercado de entregas em domicílio sem precisar

terceirizados em sua padaria, é muito importante que

investir num sistema próprio de pedidos online, o que

você faça uma análise minuciosa se realmente compensa

também é possível. (Veja o quadro na página 20) Além dis-

aderir a esses serviço. Um dos aspectos a ser considera-

so, outros benefícios que os apps terceirizados oferecem é

do, por exemplo, é o de que se sua casa dispõe de um

a praticidade para o consumidor, o ganho de visibilidade

salão grande, talvez seja melhor direcionar os esforços

entre os clientes e o subsequente aumento nas vendas,

em enchê-lo e manter o movimento com promoções ou

a rápida atualização dos cardápios e o descongestiona-

outras ações, em vez de optar pelo delivery online. Outra

mento das linhas telefônicas da casa. Isso sem falar na

dica é analisar se a sua cozinha, tanto no que diz respeito

precisão do pedido, que é feito pelo próprio consumidor, o

a espaço quanto a funcionários, estará preparada para o

que evita queixas de entregas erradas.

aumento da demanda proveniente desse tipo específico

Mas claro, há aspectos não tão positivos que devem

de serviço de entregas.

E SERÁ QUE VALE A PENA INVESTIR NO
SEU PRÓPRIO APP DE ENTREGA?

20
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Ao fazer sua análise do caso, um panificador pode

mantenedor do app, independentemente da quantidade

descobrir que talvez valha a pena investir no próprio

de vendas realizadas. Já entre os pontos não tão positivos

aplicativo de delivery online para sua padaria, em vez de

figuram a obrigação de o panificador ter que controlar

utilizar um serviço terceirizado. E isso, é claro, também

por conta própria o marketing e os gastos relativos às

tem suas vantagens e desvantagens.

campanhas na internet, bem como a necessidade de

Entre os aspectos favoráveis à ideia estão fatores

realizar melhorias e atualizações frequentes no aplicativo

como o acesso aos dados dos consumidores que

– como troca dos textos e aparência do app –, além

fazem os pedidos pelo seu aplicativo, facilitando as

daquela de treinar funcionários para utilizar o sistema

ações de relacionamento com cliente; a realização de

de cadastro de produtos e saída de pedidos dentro da

campanhas mais elaboradas, com foco no seu público-

plataforma, que pode ser um pouco mais difícil que os

alvo e o pagamento de um valor fixo ao desenvolvedor e

aplicativos de delivery terceirizados.
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CAMPANHA / JUROS

Fotos Helcio Nagamine/FIESP

UM “BASTA!” AO ABUSO. Paulo Skaf e líderes de diversos setores
participam do lançamento da iniciativa em frente ao prédio da FIESP.

SAI O PATO E
ENTRA O SAPO
SAMPAPÃO adere à campanha
“Chega de Engolir Sapo”, que
combate juros absurdos cobrados
dos consumidores.

“C

hega de Engolir Sapo” é o nome da campanha lançada no dia 13 de março, durante
reunião entre Paulo Skaf, presidente da
Federação das Indústrias do Estado de São

Paulo e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo
(FIESP/CIESP) e líderes da indústria, do comércio, dos serviços e da agricultura que representam milhares de empresas e milhões de empregos, com o objetivo de combater
os juros mais altos do mundo, cobrados dos consumidores
brasileiros. O presidente do SAMPAPÃO Antero José Pereira
esteve presente ao encontro na sede da entidade, a fim de
angariar o seu apoio a mais esta ação da FIESP.
Ao apresentar o conceito, Paulo Skaf destacou a importância do dia e lembrou a semelhança com o início,

APOIO À CAMPANHA.
“O Sapo está de olho nos juros
cobrados no Brasil, os mais altos
do mundo”, registra o presidente
Antero, do SAMPAPÃO.
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em setembro de 2015, da campanha “Não Vou Pagar o
Pato”. Além de impedir, graças ao forte apoio popular, o
aumento de impostos, o Pato acabou virando símbolo da
luta pelo impeachment. “O Sapo inicia hoje sua carreira,
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TODOS PODEM PARTICIPAR. Após o lançamento e as ações iniciais, qualquer cidadão poderá participar da campanha.

seu trabalho, sua missão”, afirmou Skaf na calçada do

o bolso das pessoas. “Se o spread no Brasil fosse semelhan-

prédio da FIESP, na Av. Paulista. “Quanto ao Pato, está re-

te ao de outros países, as famílias economizariam R$ 204

colhido, mas pronto para sair às ruas caso haja qualquer

bilhões por ano, o que aumentaria muito a capacidade

ameaça de aumento de impostos”, acrescentou o presi-

de consumo. Para dar ideia de quanto isso representa, é

dente da entidade.

mais do que a soma do que está no Orçamento da União

“O Sapo está de olho nos juros cobrados no Brasil, os
mais altos do mundo. Como os impostos elevados demais,

em 2018 para saúde (R$ 120 bilhões) e educação (R$ 90
bilhões)”, destacou o executivo.

os juros brasileiros são absurdos. Houve redução da Selic,

A forma como o assunto é tratado pelas maiores eco-

mas ela ainda é alta. Contudo, o alvo dessa campanha são

nomias do mundo reforça ainda mais a incongruência do

juros cobrados pelos bancos de consumidores”, destacou,

patamar dos juros cobrados no Brasil. Os Estados Unidos,

por sua vez, o presidente Antero, fazendo eco a Skaf.

por exemplo, têm mais de 1.200 bancos pequenos e médios,
o que contradiz o argumento dos bancos de que a concen-

SPREAD ABUSIVO

tração brasileira é “normal”. Acontece o mesmo na Europa e

O assunto é sério e a realidade dos juros no Brasil é aca-

na Ásia, em que a concorrência é muito forte. Some-se a isso

chapante. Para ilustrar a gravidade da situação, a campa-

o fato de que, de 2011 a 2017, a inadimplência teve queda no

nha utiliza um comparativo básico que não deixa dúvidas

Brasil. E no mundo há 70 países mais inadimplentes que o

sobre isso: a diferença entre o que paga uma aplicação

Brasil. Na Itália, a inadimplência é três vezes mais alta que a

financeira básica – a caderneta de poupança – e o que

brasileira, mas o spread aqui é oito vezes superior.

é cobrado pelo cheque especial. “Uma pessoa que tives-

As ações iniciais da campanha, no dia de seu lançamen-

se depositado R$ 100 há uma década na caderneta teria,

to, incluíram anúncios em jornais, assinados pela FIESP e

atualmente, R$ 198,03 na conta, enquanto que uma dívi-

pelo CIESP, a distribuição de folhetos explicativos nas portas

da de R$ 100, também contraída dez anos atrás, represen-

de bancos na Av. Paulista por 150 pessoas vestidas como sa-

taria, hoje, R$ 4.394.136,97. Isso mesmo, mais de quatro

pos e a divulgação no Facebook. Sapos gigantes foram posi-

milhões de reais”, enfatizou Paulo Skaf.

cionados na entrada do prédio, e “passearam” pela cidade,

Por sua vez, José Ricardo Roriz Coelho, segundo vice-

afixados em tetos de veículos. Além disso, o site da campa-

-presidente da FIESP, mostrou o quanto significa o spread

nha “Chega de Engolir Sapo” tem os diagramas do material

(a diferença entre o que bancos pagam pelo dinheiro que

promocional, como panfletos e adesivos, para ser livremen-

captam para emprestar e o quanto cobram de juros) para

te reproduzido por quem quiser ajudar na divulgação.
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ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

MUDANDO O PRESENTE E
ESCREVENDO O FUTURO
SAMPAPÃO

APERFEIÇOAMENTO CONSTANTE.
Panificador, proporcione aperfeiçoamento de
sua equipe e venha você também participar
dos cursos da Escola IDPC!

E

Sem a menor dúvida, educação
de qualidade é o melhor
caminho para o crescimento
profissional das pessoas e do
setor de panificação. E é isso
que a Escola IDPC promove já há
mais de 15 anos.

ntre os problemas que se alinham na contramão

sa tendência, que já derivava para um estado caótico na

do desenvolvimento do setor de panificação e

formação profissional, as Diretorias do SAMPAPÃO come-

confeitaria no Brasil, a carência de mão de obra

çaram a dar vida, bem antes do final do século passado,

qualificada seguramente é um dos mais graves

a um projeto arrojado e de proporções gigantescas para

e recorretes. Em São Paulo, então, tendo como pano de

a criação de uma escola de panificação, aos moldes das

fundo o acelerado crescimento da metrópole e capital

mais completas e atualizadas do planeta. E a proposta

paulistana e o movimento desordenado que culminou

inicial de instalá-la no prédio da nova sede das entida-

com o aumento da população urbana, a ausência desses

des, na Rua Santo Amaro, se deu no âmbito de um bem

profissionais foi se agravando ao longo das décadas, ainda

orquestrado processo, destinado a se transformar num

mais com o aumento do número de padarias na cidade.

sucesso retumbante, com o objetivo de superar todas as

Trabalhar de maneira ininterrupta para equilibrar

expectativas na missão de formar, treinar, qualificar e re-

a defasagem dessa balança sempre foi prioridade do

qualificar a mão de obra do setor, para atender de manei-

SAMPAPÃO. Sucessivos levantamentos realizados pelas

ra adequada e, seguramente, surpreendente a falta desta

entidades ao longo de sua história sempre deram conta da

nas padarias de sua base territorial.

dimensão e do afunilamento dessa dinâmica, que se tor-

Assim, desde a sua inauguração oficial, no dia em 17

nou ainda mais complicado a partir da última metade da

de dezembro de 2002, a Escola do Instituto do Desenvolvi-

década de 1990, na qual o setor ingressou com uma de-

mento de Panificação e Confeitaria – a Escola IDPC – pas-

manda não suprida de profissionais qualificados represen-

sou a escrever valorosos capítulos na história da formação

tando algo em torno de 30%, com a preocupante projeção

profissional não só em São Paulo, como também em todo o

de que ela superasse os 40% na virada do século, cifra essa

Brasil e, sem nenhum exagero, no mundo inteiro também.

amplificada ao longo destes quase 20 anos seguintes.
CONVITE RENOVADO
ENCARANDO O DESAFIO

Ao longo de seus 15 anos recentemente completados no

Para tentar e efetivamente colaborar para a reversão des-

final de 2017, por suas modernas e bem equipadas salas
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ESCOLA IDPC / APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

de aula, laboratórios e oficinas instalados entre o primeiro

latos, ligados à alimentação dos brasileiros, tornando-a, a

e o quarto andares do prédio-sede do SAMPAPÃO, perto de

um só tempo, mais rica, saborosa e produtiva.

20.000 alunos – número esse que promete crescer exponen-

Por isso, ao completar a passagem desse marco tão

cialmente a partir de agora, com o lançamento do projeto

emblemático de uma década e meia de funcionamento,

de Ensino à Distância (EAD/Escola IDPC) – já passaram por

a Escola IDPC ecoa e estende a todos os panificadores e

seus cursos e se aperfeiçoaram na nobre arte de produzir o

colaboradores do setor novamente o convite: participem

mais sagrado dos alimentos, o pão, contribuindo também

de seus cursos e atividades e venham a escrever com ela

para a construção de brilhantes carreiras da brava gente

mais e mais fascinantes capítulos de sua história, até por-

que, com muito orgulho, atua nos seus segmentos corre-

que esta, no fundo, é também a história de todos nós!

DATA

DIAS

HORÁRIO

MAIO

Massas, Recheios e Coberturas (9h)
Torta de Vitrine (15h)
Higiene e Manipulação dos Alimentos (8h)
Responsável Técnico (20h)
Especial de Massa Folhada (20h)
Fermentação Natural (16h)
Sopas e Caldos (12h)
Técnicas c/ Bico de Confeitar (12h)
Especialidade em Pata Choux
Bolo sem Glúten (4h)
Cake Glass (12h)
Festa Junina (8h)
Doces Finos (12h)
Qualidade do Pão Francês ( 20h)
Festival de Brownie (8h)
Festa Junina (8h)
Variedade de Pão de Fôrma (12h)
Doces Portugueses (20h)
Pães Funcionais com Fibras (8h)
Salgados Fritos e Assados (20h)
Noções em Confeitaria (112h)
Sopas e Caldos (12h)
Tortas de Vitrine (12h)
Pães Italianos (12h)

02/05 à 04/05
02/05 à 08/05
07/05 à 08/05
07/05 à 11/05
07/05 à 11/05
07/05 à 10/05
07/05 à 09/05
07/05 à 09/05
09/05 à 15/05
43231
14/05 à 16/05
14/05 à 15/05
14/05 à 16/05
14/05 à 18/05
17/05 e 18/05
17/05 à 18/05
16/05 à 18/05
21/05 à 25/05
21/05 à 25/05
21/05 à 25/05
21/05 à 06/06
28/05 à 30/05
28/05 à 30/05
28/05 à 30/05

Qua. à Sex.
Qua. à Ter.
Seg. e Ter.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Qua. à Ter.
Sex.
Seg. à Qua.
Seg. e Ter.
Seg. à Qua.
Seg. à Sex.
Qui. e Sex.
Qui. e Sex.
Qua. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.
Seg. à Qua.

15:00h às 18:00h
18:30h às 21h30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
18:30h às 21h30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
15:00h às 18:00h
14:30h às 18:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:00h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h
14:30h às 18:30h
18:30h às 21h30h
08:30h às 12:30h
08:30h às 12:30h
14:30h às 18:30h

JUNHO

CONFIRA O CALENDÁRIO DE CURSOS DA ESCOLA IDPC PARA 2018
CURSO

Qualidade do Pão Francês (20h)
Pizzaiolo (20h)
Atendimento ao Cliente (20)
Qualidade do Pão Francês (20h)
Especial de Massa Folhada (20h)
Variedades de Pão de Forma (12h)
Salgados Fritos e Assados (20H)
Massas, Recheios e Coberturas (9h)
Pães Internacionais (12h)
Massas, Recheios e Coberturas (9h)
Festival de Brownie (8h)
Macarons (8h)
Macarons (8h)

04/06 à 08/06
04/06 à 08/06
04/06 à 08/06
04/06 à 08/06
11/06 à 15/06
11/06 à 14/06
11/06 à 15/06
18/06 à 20/06
18/06 À 20/06
18/06 à 20/06
25/06 à 26/06
25/06 à 26/06
28/06 à 29/06

Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Sex.
Seg. à Qui.
Seg. à Sex.
Seg. à Qua..
Seg. à Qua.
Seg. à Qua..
Seg. à Ter.
Seg. à Ter.
Qui. à Sex..

08:30 às 12:30
14:30 às 18h30
16h ás 19h
14:30 às 18h30
08:30 às 12:30
15h às 18h
14:30 às 18h30
08:30 às 11h30
14:30 às 18h30
15h às 18h
08:30 às 12:30
14:30 às 18h30
08:30 às 12:30

Obs.: As datas e horários poderão sofrer alterações. As turmas poderão ser
canceladas, caso não tenham o número mínimo de alunos. Para não perder
a sua vaga, ligue já e coloque seu nome na lista de reserva. Obedecemos a
ordem de ligação dos interessados.
Escola IDPC
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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 / COPA DO MUNDO 2018

SUA PADARIA É CAMPEÃ!
A Copa do Mundo de Futebol da Rússia 2018 vem aí! E para o cardápio de sua
padaria marcar muitos gols durante o torneio, a Escola IDPC preparou uma
série receitas atualizadas de clássicos da panificação e da confeitaria de
alguns dos países que vão participar dos jogos. Confira!

PÃO SÍRIO
(ARÁBIA SAUDITA)
RENDIMENTO: 115 UNIDADES, COM

50G CADA.

MÉTODO DIRETO
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Margarina sem Sal
6,7
Açúcar Refinado
8,3
Ovos
5
Sal
2
Fermento Biológico Seco 2,2
Instantâneo
Leite Líquido
63,4
Água
±4,35

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:

1. Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
2. Colocar todos os ingredientes na masseira, com exceção
da água.
3. Misturar por 5 minutos na velocidade lenta (1),
adicionando a água aos poucos.

4. Misturar por aproximadamente 10 minutos na velocidade
rápida (2), ou até formar o ponto de véu.
5. Dividir a massa em partes com 50g cada, no formato de bola.
6. Fermentar por 20 minutos.
7. Modelar, abrindo a massa com farinha no rolo.

Quant. (g/ml)
3.000
200
250
150
60
66
1.902
±130

8. Fornear (forno de lastro) a 300ºC, sem vapor, por
aproximadamente 1 minuto.
OBS.: Para fazer Pão Sírio Integral, é só retirar 15% do total de
farinha de trigo e acrescentar no lugar 15% de farinha integral.

Informação Nutricional (Porção com 50g)
Quantidade por porção
Valor Energético 120kcal = 504kJ
Carboidratos 22g
Proteínas 2,9g
Gorduras Totais 2g
Gorduras Saturadas 0,3g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,6g
Sódio 138mg

%VD(*)
6%
7%
4%
4%
1%
VD não estabelecido
2%
6%

(*)% 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.
Contém Glúten – Alérgicos: Contém Ovo, Leite, Derivados
de Trigo e Soja.

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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PRETZEL
(ALEMANHA)
RENDIMENTO: 30 UNIDADES, COM 30G CADA.
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Ovos
40
Margarina sem Sal
10
Açúcar Cristal
5
Leite em Pó
2,5
Sal
2
Fermento Biológico Seco 1
Instantâneo
Água
40

Quant. (g/ml)
500
200
50
25
12,5
10
5
200

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
2. Juntar todos os ingredientes secos, misturar bem e
acrescentar os ovos.
3. Adicionar a margarina e a água aos poucos, até obter uma
massa lisa e homogênea.
4. Por último, adicionar o fermento.
5. Bolear a massa e deixar descansar por 20 minutos.
6. Modelar e deixar fermentar por aproximadamente 45
minutos.
7. Fornear a 200ºC. Pincelar com a margarina e passar na
mistura desejada (açúcar com canela, queijo ralado, sal
grosso, chocolate ou fondant).

Informação Nutricional (Porção com 40g - 1 unid.)
Quantidade por porção
Valor Energético 183kcal = 769kJ
Carboidratos 28g
Proteínas 3g
Gorduras Totais 6,7g
Gorduras Saturadas 3,1g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0g
Sódio 228mg

%VD(*)
9%
9%
4%
12%
14%
VD não estabelecido
0%
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.
Contém Glúten – Alérgicos: Contém Ovo, Derivados
de Trigo e Leite.

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
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MELONPAN (JAPÃO)
RENDIMENTO: 21 UNIDADES, COM 100G CADA.
COBERTURA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Manteiga sem Sal
43
Açúcar Refinado
32
Leite ou Água
21
Gema
21
Fermento Biológico Fresco 2

Quant. (g/ml)
1.000
430
323
215
215
22

MASSA
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Açúcar
13
Ovo Batido
13
Manteiga sem Sal
6
Fermento Biológico Fresco 2
Sal
1,6
Água
55,5

Quant. (g/ml)
1.600
215
215
108
32
27
888

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
2. Colocar todos os ingredientes, exceto a manteiga, na masseira
em velocidade lenta (1) por 3 minutos.
3. Adicionar a água aos poucos.
4. Bater até formar o véu.
5. Adicionar a manteiga e bater por aproximadamente 5 minutos.
6. Retirar a massa e bolear. Deixar fermentar por 30 minutos.
7. Para a cobertura, misturar a manteiga e o açúcar, até formar
um creme. Adicionar o leite e a gema.

8. Misturar a farinha e o fermento, previamente
peneirados, com a mistura acima.
9. Enrolar a massa em um plástico filme e levar à
geladeira por 30 minutos.
10. Depois que a massa do pão fermentar, dividi-la, boleála e cobri-la, deixando-a descansar por 10 minutos.

11. Retirar a massa da cobertura da geladeira e cortar em
partes iguais para cobrir o pão.
12. Polvilhar os pães com açúcar granulado.
13. Com auxílio de uma espátula, faça pequenos cortes para
marcar os pães imitando a aparência de um melão.
14. Levar para fermentar por mais 30 minutos.
15. Assar em forno de lastro a 180ºC por 15 minutos.

Informação Nutricional (Porção com 50g - 1 unid.)
Quantidade por porção
Valor Energético 188kcal = 790kJ
Carboidratos 28g
Proteínas 3,8g
Gorduras Totais 6,5g
Gorduras Saturadas 0g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 0,7g
Sódio 78mg

%VD(*)
9%
9%
5%
12%
1%
VD não estabelecido
3%
3%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
Contém Glúten – Alérgicos: Contém Ovo, Leite,
Derivados de Leite e Trigo.

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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GOURMET / PÁSCOA

PÃO AUSTRALIANO
(AUSTRÁLIA)
RENDIMENTO: 9 UNIDADES, COM 380G CADA.
Ingredientes
Porcent. (%)
Farinha de Trigo
100
Farinha de Trigo Integral 34
Mel
12
Ovos
10
Gordura
9,7
Açúcar Refinado
8,5
Cacau em Pó
4,8
Fermento Biológico Seco 2,4
Leite em Pó
2,4
Melhorador
1,4
Cevada Moída
1,2
Sal
1,2
Água
56

Quant. (g/ml)
1.500
512
183
150
146
128
73
37
37
22
18
18
841

PROCESSO DE FABRICAÇÃO:
1. Pesar todos os ingredientes, inclusive a água.
2. Misturar todos os ingredientes secos na masseira em
velocidade lenta (1) por 5 minutos.
3. Adicionar a gordura e parte dos ovos e continuar o processo
em velocidade lenta (1).
4. Adicionar os ovos e parte da água, continuar em
velocidade lenta (1)
5. Adicionar a água e bater em velocidade rápida (2), até
atingir o ponto de véu.
6. Acrescentar o mel e bater em velocidade lenta (1).
7. Retirar da masseira, cortar em partes com 450g cada.
8. Modelar e levar para fermentar.
9. Assar em forno de lastro a 200ºC por 20minutos.

Informação Nutricional (Porção com 50g - 1/4 unid.)
Quantidade por porção
Valor Energético 185kcal = 777kJ
Carboidratos 34g
Proteínas 4,3g
Gorduras Totais 3,8g
Gorduras Saturadas 0g
Gorduras Trans 0g
Fibra Alimentar 1g
Sódio 70mg

%VD(*)
9%
11%
6%
7%
0%
VD não estabelecido
4%
3%

(*)% Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários
podem ser maiores ou menores dependendo de suas
necessidades energéticas.
Contém Glúten – Alérgicos: Contém Cevada, Ovo,
Derivados de Leite e Trigo.

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

Receita desenvolvida pelo IDPC – Instituto do
Desenvolvimento da Panificação e Confeitaria.
30

IPC_817.indd 30

IPC 817 Abr/Mai 2018

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

06/04/18 13:18

An_ArteV

An_ArteVime.indd
IPC_817.indd
31 1

04/04/18 13:18
11:17
06/04/18

NUTRIÇÃO & SAÚDE / ALIMENTOS EMOCIONAIS

Nutricionista alerta para
consumo dos chamados
“alimentos emocionais”.

IMPULSO

ATENÇÃO
REDOBRADA.
Chocolates e
salgadinhos não
têm valor nutricional
relevante e servem
como fonte de prazer
momentâneo.

U

StockFree

VERSUS
RAZÃO

m chocolatinho para aliviar aquele dia pe-

ma de recompensa, de relaxar, de lidar com a solidão ou de

sado. Uma travessa inteira de brigadeiro pra

descarregar o cansaço e as preocupações”, explica Ana.

curar as dores do amor ou até amenizar aque-

Mas todos esses beliscos – de bolachinhas e queijos

la TPM. Quem nunca? A nutricionista Ana Ce-

até o álcool –, podem levar a problemas como hiperten-

regatti, de Campinas/SP, explica que os alimentos emo-

são, diabetes, obesidade e até doenças mais graves, como

cionais – como os doces e salgadinhos – são consumidos

câncer. Quando o impulso de comer coisas desse tipo

na tentativa de preencher uma espécie de “vazio”. Sem

aparecer, é hora de respirar fundo e rever a rotina diária,

qualquer valor nutricional significativo, eles concentram

buscando incluir alguma atividade que ofereça um pra-

grandes quantidades de calorias e são apenas rotas de

zer mais edificante, como ir ao cinema, caminhar, dançar,

fuga, formas nada saudáveis de tampar o sol com a pe-

ler ou namorar. Dificultar o acesso aos alimentos emocio-

neira, podendo desencadear sérios problemas de saúde.

nais é, também, uma opção: “Não tê-los em casa é uma

“Alimentos emocionais, como o chocolate, não são

ótima estratégia”, diz a especialista.

escolhidos pela necessidade fisiológica do alimento, mas

Como alternativa saudável e positiva para o corpo e

por impulso, pois trazem algum conforto no momento de

para o gerenciamento das emoções, Ana Ceregatti reco-

gerenciar alguma emoção. Em geral, eles são preferidos

menda refeições em intervalos regulares de, no máximo,

quando a pessoa está experimentando sentimentos de

três horas, para evitar a fome exacerbada e a consequen-

ansiedade, tristeza, raiva, medo ou frustração. Ao ingeri-

te falta de discernimento na escolha dos alimentos. Evitar

-los, transitoriamente, o cérebro fica banhado de neuro-

práticas alimentares restritivas – como cortar carboidra-

transmissores, como a serotonina, e o corpo todo passa a

tos – também é importante. Outras recomendações são

experimentar sensações de bem-estar. Mas são sensações

a prática de atividades voltadas ao bem-estar da mente,

fugazes, que desaparecem logo, dando lugar para o arre-

tipo yoga, meditação e relaxamento, e a manutenção de

pendimento e a culpa”, alerta a profissional.

uma rotina adequada de sono.

GERENCIANDO AS EMOÇÕES

A questão que envolve os alimentos emocionais vai além
da química. Ela revela a falta de recursos para canalizar as
emoções e lidar com os sentimentos que são inerentes ao
ser humano, mas que podem ser administrados por meio da
consciência. “No consultório, recebo pessoas que precisam

ANA CEREGATTI é nutricionista formada pela Universidade São Camilo.
Tem pós-graduação em Nutrição Clínica e em Nutrição Materno-Infantil e se
especializou no atendimento de vegetarianos, veganos e pessoas em transição
para esse tipo de alimentação. É docente do primeiro curso de pós-graduação
em Nutrição Vegetariana, pela Faculdade Santa Helena, em Recife, e colunista
da Revista dos Vegetarianos. Atualmente, atende em consultórios de Campinas
e de São Paulo. Também tem formação em yoga, pelo Instituto Ísvara, e em
ayurveda, pela Clínica Dhanvantari, em São Paulo.

beliscar um docinho em algum momento do dia. É uma for-
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / ÍNDIA MAGNÓLIA

Fotos Marcus Frediani

As duas Padarias Índia Magnólia, do
Rio Pequeno, levam o nome de sua
proprietária. E, como esta, têm uma
personalidade única, que inspira e
enaltece as pessoas.

GARRA E
SENSIBILIDADE

CRIADORA E CRIATURA.
A empresária Índia
Magnólia (foto acima) e
sua lindíssima padaria,
que, além do nome,
leva a marca pessoal da
proprietária em cada
detalhe.

P

ense numa pessoa empreendedora. Agora, multiplique isso por dez e eleve à centésima potência. Bem, esse não é um cálculo fácil de fazer,
mas, se você conseguir, talvez chegue perto do

perfil de Índia Magnólia Santos Silva, uma baiana da pequena cidade de Brumado, localizada no centro-sul do
estado, que nunca perdeu tempo na vida: casou aos 15
anos e, junto com o marido, que era estilista, começou a
trabalhar com moda. No início, ela até gostava do ramo.
Mas, pouco tempo depois, sentiu que não se identificava
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MEU BAIRRO, MINHA PADARIA / ÍNDIA MAGNÓLIA

totalmente com aquele universo. Por conta disso, logo em

Índia Magnólia I, comprei outra padaria aqui no bairro

1992, com 16 anos e já em São Paulo, abriu um pequeno

do Rio Pequeno, e comecei a operar a Índia Magnólia II.

negócio – um misto de quitanda e café – num imóvel pró-

Afinal, eu não podia deixar meus clientes ‘órfãos’, sem

prio no Rio Pequeno, na zona oeste da cidade.

atendimento, não é mesmo?!”, comenta, bem humorada.

Mas seu sonho era bem maior. Na verdade, o que ela

Com coragem e muita determinação, Índia administra

queria mesmo era abrir uma grande padaria. Assim, em

sozinha as duas panificadoras. Segundo ela, a opção de

2008, já capitalizada e mesmo depois de o destino ter-lhe

não ter sócios foi bem pensada, porque acredita que as-

pregado uma terrível peça com a morte prematura do

sim pode trabalhar melhor e imprimir seu toque pessoal

marido, ela começou a colocar seu ideal em prática: con-

ao negócio. Mas isso, ainda de acordo com a empreende-

tratou um projetista e, junto com ele, deu forma à Índia

dora, não a estressa e nem afeta a sua qualidade de vida:

Magnólia Padaria e Restaurante, a linda casa que, hoje,

“Minhas casas são ambientes que procuram transmitir

é referência de qualidade de produtos e de bom atendi-

harmonia em cada detalhe. Aprendi a delegar, a conver-

mento daquele bairro.

sar e a entender perfeitamente as necessidades tanto dos
funcionários, quanto aquelas do meu público externo. Eu

DESAFIO EM DOSE DUPLA

faço reuniões regulares de atualização e motivação com

Contudo, instalar o novo ponto foi muito complicado, e,

meus colaboradores, dou-lhes treinamento e, ainda, es-

além de pesados investimentos, exigiu altas doses de ou-

tou sempre de manhã cedo nas padarias para dar ‘Bom

sadia: “Eu tinha um terreno enorme, mas com grande de-

dia’ aos nossos clientes. Isso é muito importante, porque

clive em relação à rua. Então, para resolver isso, foi preciso

sei que as minhas padarias são a minha cara e levam a

construir um prédio, com dois andares subterrâneos sob

marca da minha personalidade”, ensina.

o piso térreo – onde, hoje, funciona a padaria, a confeita-

Perguntada sobre a fórmula de seu sucesso, Índia Mag-

ria e a copa – e mais dois andares para cima, reservados

nólia responde rápido, sem pestanejar: “Trabalhar com

para o foodservice. Ao todo, a casa ficou com 700m2 de

pães e trabalhar com emoção. O pão tem uma essência

área”, conta Índia. E a reforma/construção desse prédio,

muito boa, e inspira bons sentimentos. Por isso, você tem

reinaugurado em 2012, deu vida, ainda, a outro arrojado

que amar tudo o que faz na padaria, porque se trabalhar

empreendimento da empresária: “Enquanto eu erguia a

só por dinheiro, a coisa não vai funcionar”, deixa o recado.

O BAIRRO DA ÍNDIA MAGNÓLIA
Rio Pequeno é o nome de um distrito situado na subprefeitura do Butantã, zona oeste do município de São Paulo, hoje com pouco mais de
100.000 habitantes. Com ruas que datam, ao menos, da década de
1960, o bairro foi formado por trabalhadores das olarias e pedreiras
da região, operários que trabalhavam nos bairros do Jaguaré e cercanias e trabalhadores da construção civil, oriundos principalmente das
obras da Cidade Universitária, nas décadas de 1960 e 1970, Os rápidos acessos pela rodovia Raposo Tavares ou pela Av. Escola Politécnica
têm transformado o distrito em área de lançamentos residenciais para
classe média e média alta. O bairro abriga o Campo do Corinthians do
Rio Pequeno, um dos mais tradicionais campos de futebol da zona oeste, popularmente conhecido como “Corinthinhas”, devido às escolinhas
de futebol no local.
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / ARTE PÃES

Fotos Marcus Frediani

PATRÍCIA E FRANCISCO.
Resgatando a tradição
dos pães artesanais e
planejando a expansão
dos negócios da padaria.

PÃES COM ARTE
Com carinho, amor, qualidade e muita técnica, a Arte Pães,
de Barueri, vai escrevendo sua história no resgate da
artesanalidade na produção de delícias.

O

resgate da artesanalidade na produção de

tudo era mais romântico e tranquilo para a realidade dos

pães é uma tendência que realmente veio

dias atuais não é, nem de longe, algo tão fácil de ser fei-

para ficar. Produzidos com base na mescla

to. Isso, não só pelo apelo de slow food, mas também pelo

de ingredientes naturais, sem aditivos e con-

lado prático das padarias, hoje transformadas em indús-

servantes, eles reacenderam o gosto dos clientes pelas re-

trias, nas quais a fabricação de produtos artesanais nem

ceitas caseiras, que lembram a infância e os pães elabo-

sempre rima com a equação de rentabilidade.

rados pelas mães, avós e até mesmo aquela tia que vinha

E foi isso que Patrícia Marques Souza e seu marido

de vez em quando em nossa casa trazendo um pão quen-

Francisco Souza começaram a aprender na prática quan-

tinho – ou quase – delicadamente enrolado num pano de

do, em abril de 2016, montaram a primeira loja da Arte

prato novinho em folha.

Pães, no bairro do Jardim São Pedro, em Barueri. “Sou ad-

Pois é. Mas se o método de produção e gosto por eles é

vogada, trabalhava num escritório aqui na cidade e, de

alimentado pelas lembranças dos clientes, traduzir essa

vez em quando, trazia alguns pães caseiros que eu prepa-

proposta que reacende a tradição de um tempo em que

rava em casa para o pessoal da empresa e também para
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MINHA CIDADE, MINHA PADARIA / ARTE PÃES

alguns vizinhos. Eles começaram a gostar tanto, que co-

midade do estabelecimento.

meçaram a fazer encomendas. Pouco depois, passei num

“Foi aí – já na nossa casa nova, maior e já adequada

concurso público, comecei a trabalhar na Prefeitura de

aos nossos planos de expansão de negócios – que a gente

Barueri e a história se repetiu. Quando pedi exoneração

conheceu o Ezequiel e a Juliana, que nos deram uma ‘san-

do cargo, para cuidar de meu segundo filho recém-nasci-

ta ajuda’, que nos orientaram não só na parte das normas

do, percebi que poderia transformar essa minha vocação

para as instalações e compra de equipamentos certifica-

para a panificação em um negócio próprio. Assim, junto

dos, como também nas receitas e na parte nutricional. O

com meu marido, que saiu de um banco em que trabalha-

Ezequiel foi tão legal com a gente que, um dia, às 4h20 da

va, inauguramos a Arte Pães”, conta Patrícia.

madrugada, nos enviou uma mensagem pelo Whatsapp
para acompanhar a preparação de uma fornada de pães

SANTA AJUDA

franceses e conferir se estávamos fazendo tudo certinho.

No começo, tudo parecia fácil. Patrícia e Francisco con-

E nossos clientes adoraram”, lembra, agradecida, Patrícia.

trataram alguns funcionários para trabalhar com eles e

E, agora, é bola pra frente. Dona de um primoroso

iniciaram uma produção não muito grande, mas bastante

elenco de produtos artesanais – que inclui até formula-

expressiva, a ponto de incomodar a concorrência. Mas os

ções inusitadas como pães de laranja, mandioca, cenoura

problemas começaram a aparecer, porque ter e, mais do

e cará, além de uma receita “importada” dos Estados Uni-

que isso, manter uma empresa funcionando exige muito

dos de deliciosos cookies de aveia e açúcar mascavo – os

mais do que simples vontade de empreender. Foi quando

proprietários da Arte Pães sonham com voos mais altos:

Patrícia foi fazer um curso na escola do mâitre-boulanger

“Colocamos nossa casa à venda porque queremos sair do

Rogério Shimura, que lhe transferiu ensinamentos e lhe

aluguel e comprar um sobrado grande aqui mesmo em

deu dicas fundamentais de como transformar sua peque-

Barueri, no qual possamos morar no andar de cima e ter

na loja de pães num negócio promissor. Ao mesmo tempo,

nossa butique de pães no térreo. Já fiz um curso de con-

ela ficou sabendo da existência do serviço “O SAMPAPÃO

feitaria na Escola IDPC e, claro, eu e o Francisco queremos

vai até você”, por meio do qual a Escola IDPC envia um

fazer muito outros, para aperfeiçoar tecnicamente ainda

técnico de panificação e uma nutricionista gratuitamente

mais nossos produtos, bem como nossa qualidade e nos-

até a padaria, para fazer um check-list completo de confor-

sa gestão empresarial, finaliza a animadíssima Patrícia.

A CIDADE DA ARTE DOS PÃES
Barueri é um município localizado na zona oeste da Região Metropolitana de São Paulo, com cerca de 240 mil
habitantes. Sua origem vem de um aldeamento fundado
em 11 de novembro de 1560 pelo padre José de Anchieta
na margem direita do rio Tietê, próximo à Capela de Nossa Senhora da Escada, hoje sua padroeira. O nome da cidade vem da combinação da palavra francesa “barriére”
(barreira) com o vocábulo indígena “mbaruery” (rio encachoeirado), significando, portanto, barreira que encachoeira o rio, visto que sua área fica na bifurcação do rio Tietê. O desenvolvimento econômico de Barueri ganhou for-
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ça a partir de 1973, quando a Câmara Municipal aprovou a

cidade ganhou notoriedade nacional com a construção

Lei de Zoneamento Industrial que permitiu o surgimento

da Arena Barueri, que passou a sediar grandes eventos

de polos empresariais como os de Alphaville, Tamboré e,

esportivos e quando o Grêmio Barueri disputou a Série A

mais recentemente, do Distrito Industrial do Votupoca. A

do campeonato Brasileiro em 2009.
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GESTÃO / COMPLIANCE

Multiversátil, o compliance ajuda a construir a boa imagem de uma empresa,
sim. Porém, mais do que isso, é uma ferramenta muito eficaz na redução de
riscos e na geração de crescimento nas organizações.

MUITO MAIS DO QUE
ÉTICA NOS NEGÓCIOS

S

e o ano de 2017 mostrou uma retomada
ainda tímida dos negócios no País, com
ligeira melhora da produção industrial
e vendas do comércio, o mesmo não se

pode dizer das recuperações tributárias, como são

CERTO

FAZENDO A
DIFERENÇA. Um bom
uso da ferramenta
de compliance pode
ajudar – e muito – na
escolha do caminho
certo para o negócio.

Freepik

ERRADO

chamadas as autuações pelo não recolhimento de
impostos. Segundo dados divulgados pela Receita
Federal em 15 de fevereiro, os principais setores da
economia encerraram o ano com picos de autuações.

Nos âmbitos institucional e corporativo, compliance

Só no comércio, o crescimento das autuações foi de

é o conjunto de disciplinas para fazer cumprir as nor-

137%, considerando a evolução dos R$ 8,6 bilhões em

mas legais e regulamentares, as políticas e as diretri-

2016 para R$ 20,4 bilhões em 2017.

zes estabelecidas para o negócio e para as atividades

As autuações tributárias podem ser resultado de

da instituição ou empresa, bem como evitar, detectar

uma série de inconformidades durante o processo de

e tratar qualquer desvio ou inconformidade que possa

recolhimento dos impostos. Muitas vezes estes per-

ocorrer. O termo tem origem no verbo em inglês “to

calços são involuntários, como quando se perde de-

comply”, que significa agir de acordo com uma regra,

talhes ou há atualizações regulatórias e as empresas

uma instrução interna, um comando ou um pedido.

fazem esse processo de forma totalmente manual.

“Ou seja, estar em “compliance” é estar em confor-

São, em média, mais de 40 alterações legais por dia no

midade com leis e regulamentos externos e internos.

Brasil, cenário que demanda especialistas em legisla-

Portanto, manter a empresa em conformidade signi-

ção acompanhando em tempo real as mudanças que

fica atender aos normativos dos órgãos reguladores,

impactam o dia a dia das obrigações tributárias. E é aí

de acordo com as atividades desenvolvidas pela sua

que entra o compliance, como proposta e ferramenta

empresa, bem como dos regulamentos internos, prin-

fundamental para ajudar a empresa a andar nos tri-

cipalmente aqueles inerentes ao seu controle interno”,

lhos e, mais do que isso, a evitar riscos, que podem até

explica o economista Michael Pereira de Lira, especia-

determinar a suspensão de suas atividades.

lista no assunto.
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MAIS CONSULTOR, MENOS “XERIFE”

tros benefícios, além da vantagem competitiva, são des-

Hoje, as necessidades empresariais passaram a demandar

conto em linhas de crédito, valorização da organização e

que a atividade compliance seja um cargo que vai além de nor-

melhor retorno dos investimentos”, pontua Michael.

mas e políticas. Por isso, os responsáveis pela organização,

E para quem deseja investir em compliance a dica do

seja ela uma grande empresa ou um negócio de menor porte

especialista é que o profissional que ficar responsável por

deve incluir os processos, daí a importância do mapeamento

ele na padaria – e nada impede que este seja o próprio

dos mesmos e sua gestão, buscando suas melhorias.

dono do negócio – tenha em mente que deve muito mais

É impossível definir normas e procedimentos inter-

assumir um papel de consultor do que “xerife”, pois ele é

nos, para garantir que a empresa esteja em conformida-

a pessoa encarregada de “vender” segurança, tanto para

de, sem que haja domínio e conhecimento do negócio, de

seus funcionários e fornecedores, quanto para os clientes,

todos os processos e a abrangência destes, interna e ex-

a fim de fazer todo mundo acreditar não só nele, quanto

ternamente. A antiga e extinta O&M, atualmente foi res-

na empresa e nos produtos que ela oferece.

suscitada com outra roupagem e conteúdo muito mais
encorpado de atividades.

“Somente assim os controles internos terão seu papel
levado mais a sério nas organizações, independentemente de tamanho ou atividade econômica, as normas legais
emanadas pelos órgãos reguladores serão cumpridos à ris-

mostrar, e comprovar, para o mercado que estão adotan-

ca e a auditoria interna poderá trabalhar mais rapidamen-

do as boas práticas. “Ao estar em compliance com as boas

te, porque é sabido: o tamanho do universo da amostragem

práticas e padrões existentes atualmente, a empresa se

numa auditoria é inversamente proporcional à eficiência

destaca e recebe o reconhecimento desse mercado. Ou-

dos controles internos”, finaliza Michael Pereira de Lira.

Freepik

Assim, além de manter as informações seguras e seu
negócio sempre funcionando, as organizações precisam
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JURÍDICO CÍVEL / REGISTRO DA MARCA

O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE
NO REGISTRO DA MARCA
A marca é um trabalho elaborado de criação e que, muitas vezes,
requer um esforço exaustivo de elaboração e desenvolvimento.
Por tudo isso, é claro, deve ser protegida.

StockFree

MÚLTIPLOS FATORES.
A marca é um trabalho elaborado
de criação e que, muitas vezes,
requer um esforço exaustivo de
elaboração e desenvolvimento.

M

uitos empresários trabalham arduamente duran-

sujeito exercente de uma atividade econômica.

te anos em um mesmo ramo de atividade, visando

A marca é um trabalho elaborado de criação e que,

à construção de um legado, de algo que se perpetue no

muitas vezes, requer um esforço exaustivo de elaboração

tempo. O maior resultado de todo esse esforço vem a ser a

e desenvolvimento. Após a colocação no mercado, muitos

marca utilizada por uma empresa quanto à identificação

anos são necessários até que uma marca seja reconheci-

de seus produtos no mercado.

da pelos consumidores e estes associem um determina-

Importante não confundir “marca” com “nome em-

do produto a uma empresa. Não seria razoável que após

presarial”. A definição de “marca” nas palavras do ilustre

todo esse trabalho desenvolvido a marca fosse utilizada

Professor Fabio Ulhoa Coelho é a seguinte: “As marcas são

também por um concorrente que nada fez. Assim, o Direi-

sinais distintivos que identificam, direta ou indiretamente, pro-

to Brasileiro desenvolveu sistema de proteção às marcas.

dutos ou serviços. A identificação se realiza através da aposição
do sinal ou produto ou no resultado do serviço, na embalagem,

PROTEÇÃO À MARCA

nas notas fiscais expedidas, nos anúncios, nos uniformes dos

No sistema de proteção das marcas no Direito Pátrio, te-

empregados, nos veículos etc...” (Coelho, Fabio Ulhoa. Curso

mos que a marca deve ser nova, no sentido de não poder

de Direito Comercial, Volume 1, 7ª edição, São Paulo, Sa-

existir outra colidente no mesmo segmento mercadológi-

raiva, 2003, P. 141).

co, nada impedindo a existência de marcas literalmente

Já o “nome empresarial”, podemos definir como aquele utilizado pelo empresário para se identificar, enquanto
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Por Julio Cezar Nabas Ribeiro*

Allart, reconhecido doutrinador na
área, define o princípio da especialidade
da seguinte forma: “(...) novidade exigida
em matéria de marcas consiste na especialização do sinal adotado pela sua aplicação a
certo produto: é o que se acostuma exprimir
dizendo-se que a marca deve ser especial, isto
é, não deve confundir-se com qualquer outra
anteriormente empregada para objetos semelhantes.” (Gama Cerqueira. Tratado da Propriedade Industrial, Volume, 2, São Paulo,
Atlas, 1994, P. 778).
As marcas são registradas junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial

FUNDAMENTAL.
O empresário que
desenvolveu uma
marca ao longo
de anos, por meio
de um trabalho
árduo, deve efetuar
o registro desta
junto ao órgão
competente.

classes, normalmente as mais demandadas,
possuem grande número de itens. Esse é o
caso, por exemplo, da Classe 05 (Medicamentos), com 17 itens. Outras, como Plantas
e Flores (Classe 10), têm apenas um item.
Ilustrando: os remédios expectorantes têm a
classificação 05.14, o que significa que estão
na Classe 05, item 14.
Podemos observar que embora possam
existir marcas que estejam sobre o abrigo da
mesma classe no que tange à classificação estabelecida pelo INPI, não podem existir marcas sobre o abrigo do mesmo item.
Assim, mesmo que uma marca divida a

(INPI) por classes, sendo que cada classe engloba atividade

mesma classe com outra, e havendo similaridade entre

econômica distinta das demais.

ambas, não há que se falar em concorrência entre ambas,

O sítio do INPI na internet traz a seguinte informação:

pois as atividades econômicas classificadas nos itens são

“O ato normativo que criou a Classificação de Produtos e Serviços

totalmente distintas. Ou seja, podem existir casos em que

estabeleceu um limite: cada pedido de registro de marcas deverá

algumas marcas sejam semelhantes às outras, dentro da

assinalar uma única classe. Adicionalmente, dentro da classe es-

mesma classe. Porém, dentro do mesmo item de classifi-

colhida, o pedido poderá compreender até o máximo de três itens.

cação não podem duas marcas idênticas. Algumas exce-

No caso de medicamentos, o limite é de dois itens. Duas premissas

ções são admitidas quando tratamos de marca de alto re-

estiveram presentes na elaboração da Classificação:

nome ou notoriamente reconhecida, que são marcas que

¡

Estabelecer uma linguagem que agregasse produtos e ser-

possuem proteção em todas as classes e itens.

viços, utilizando denominações genéricas que delimitassem

¡

adequadamente o âmbito de proteção e, ao mesmo tempo,

CONCLUSÃO

permitissem a análise de colidências por afinidade de produ-

Portanto, o empresário que desenvolveu uma marca ao

tos/serviços, intra e interclasses.

longo de anos, por meio de um trabalho árduo, deve efe-

Estabelecer um código, fixado em quatro dígitos, que tradu-

tuar o registro desta junto ao órgão competente. Não o

zisse cada linha de produto/serviço, a fim de permitir a au-

fazendo, ele corre o risco de permitir que um terceiro

tomação. Os dois primeiros dígitos representam a classe do

usurpe-se da marca e a utilize em proveito próprio. Além

produto ou serviço, e os dois dígitos finais o item específico

disso, poderá o terceiro que efetuou o registro da marca

dentro da classe.”

primeiro, solicitar o registro desta junto ao INPI e, ainda,
impedir o criador original desta de se utilizar da marca.

A Classificação foi instituída pelo Ato Normativo 51,

Dessa forma, deve o panificador observar a legislação

de 1981 e já existem estudos em andamento para sua

que trata do assunto e, caso tenha interesse, proceder o

atualização. A diretiva básica será sua compatibilização

registro de sua marca junto ao órgão competente. O De-

com a Classificação Internacional de Nice, adotada por

partamento Jurídico do SAMPAPÃO está à disposição para

diversos países, e que representa, a exemplo da congêne-

eventuais esclarecimentos.

re Classificação Internacional de Patentes, uma referência básica em termos de padronização internacional.
A Classificação atual é composta de 41 classes, sendo
35 referentes a produtos e seis a serviços. Conforme expli-

JULIO CEZAR NABAS RIBEIRO (OAB/SP 258.757) é advogado associado
da MPMAE – Mesquita Pereira, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados,
escritório responsável pelo Departamento Jurídico Cível, Criminal, Tributário do
SAMPAPÃO.

cado, cada uma das classes é dividida em itens. Algumas
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INDÚSTRIA PAULISTA
DEVE AMPLIAR
CONTRATAÇÕES EM 2018

Pixabay

CONEXÃO FIESP / EMPREGO

MAIS EMPREGO. A
pesquisa da FIESP mostra
que 24,4% dos industriais
pretendem aumentar o
número de vagas.

Empresários estão mais otimistas com
segurança jurídica trazida pela reforma
trabalhista.

D

ados da pesquisa “Rumos”, apresentada pela Fede-

empregados, e 40,3% mantiveram os postos de trabalho

ração das Indústrias do Estado de São Paulo e pelo

estáveis.

Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP/

Entre as empresas que ainda pretendem reduzir o qua-

CIESP), mostram que há expectativa de recuperação do

dro de empregados em 2018, a justificativa é a perspectiva

emprego para a indústria paulista em 2018. O estudo, rea-

de aumento da produtividade na indústria paulista, com

lizado com 509 empresas no estado de São Paulo, acon-

investimento em automação da produção e melhora do

teceu entre os dias 11 e 26 de janeiro de 2018. A coleta

processo produtivo, indicada por 9,8% das entrevistadas,

das informações foi feita por e-mail com o questionário

enquanto que em 2017 esse cenário era avaliado por ape-

disponível na internet.

nas 0,5% delas. Esse fator, segundo o levantamento, pode,

Do total de entrevistados, 24,4% dos industriais afir-

também, indicar uma melhora da competitividade da in-

maram que pretendem aumentar o número de vagas. Em

dústria paulista. No ano passado, o cenário apresentado

2017, apenas 16,5% disseram ter ampliado postos de tra-

para o fechamento de vagas era a redução do número de

balho. O levantamento destaca que, em 2018, ao compa-

turnos e menor espaço da área administrativa e comer-

rar os dois anos, a segurança jurídica ganhou relevância

cial, considerado por 25% e 23,6% das empresas.

com a reforma trabalhista, sendo esta a principal justifi-

Outra justificativa importante para as empresas que

cativa para a evolução do quadro de empregados forneci-

não pretendem aumentar o emprego em 2018 é a de que

da por 1,2% dos entrevistados para 2017 e 8,9% para 2018.

ainda não estão sentindo a recuperação da produção. No

O estudo mostra ainda que 29,8% das indústrias bus-

entanto, dados econômicos recentes apontam que a con-

carão empregados mais qualificados para as novas vagas

solidação da recuperação econômica deverá ganhar força

do que os que empregavam antes da crise econômica.

em 2018. Caso esse cenário se estabeleça, 44,4% das en-

Entre esses empresários, 60,5% querem funcionários tão

trevistadas afirmaram que precisarão ampliar o número

qualificados quanto os que empregavam antes da crise

de empregados, já que estão trabalhando com o quadro

econômica, e 4,8%, menos qualificados do que os que em-

enxuto. Enquanto isso, 52,8% afirmam que não precisa-

pregavam antes dela.

rão aumentar muito o quadro de empregados. Entre essas indústrias, a justificativa é a de que ainda estão com

INVESTIMENTOS EM PRODUTIVIDADE

excedente de emprego (42%) e que já investiram ou pre-

A pesquisa “Rumos” ainda mostra que apenas 10% afir-

tendem investir em melhora de processo produtivo (42%),

maram que pretendem enxugar vagas este ano, enquanto

pretendem investir em terceirizados (19,3%) e há empre-

63,5% querem manter as posições de trabalho estáveis.

gados em layoff ou redução de jornada que poderiam re-

Em 2017, 43,2% declararam que reduziram seu quadro de

tornar (3,3%).
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PROJETO BRASIL FOOD
SERVICE: NOVO CONVÊNIO
NRA SHOW.
Primeira
participação do
Pavilhão Brasil da
ABIEPAN em feiras
internacionais
acontece já em
maio deste ano,
em Chicago, nos
Estados Unidos.

Novo convênio
da ABIEPAN com
a APEX-Brasil
prevê a inclusão
de metas ainda
mais ambiciosas a
serem atingidas.

NRA

Pixabay

MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS / CONVÊNIO BRASIL FOOD SERVICE

A

Associação Brasileira das Indústrias de Equipamen-

nas e médias, e que já geraram no ano passado um mon-

tos, Ingredientes e Acessórios para Alimentos (ABIE-

tante de US$ 50 milhões de dólares em exportações. Esses

PAN) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações

dados demonstram que o setor vive uma fase positiva e de

e Investimentos (APEX-Brasil) assinaram em janeiro de

maturidade, no qual as marcas brasileiras foram elevadas

2018 o novo Convênio Brasil Food Service que receberá

a um novo patamar de reconhecimento internacional.

mais de R$ 4,5 milhões para promoção das exportações
do setor e internacionalização das empresas brasileiras

PARTICIPAÇÕES CONFIRMADAS

de equipamentos, ingredientes e acessórios para panifi-

Em 2018, o calendário será intenso, além de ações como

cação, confeitaria, sorveteria, foodservice e gastronomia.

projetos compradores, missões empresariais e rodadas

O Projeto Setorial Brasil Food Service iniciou-se em

de negócios, a ABIEPAN coordenará o Pavilhão Brasil em

2003 com exportações não muito expressivas, e apenas
para a América do Sul. Hoje, o setor exporta para mais de
80 países e teve um aumento de 101% na taxa de crescimento das exportações do projeto de 2016 para 2017.
Para o convênio do novo projeto – que tem a vigência
de dois anos –, as empresas terão um desafio maior. Em
comum acordo com a nova Presidência da APEX-Brasil,
foram feitas algumas alterações de diretrizes, sendo que
o critério para a participação nas ações se tornou mais

quatro feiras internacionais:
NRA Show – Chicago/EUA (https://show.restaurant.
org/home) – De 19 a 22 de maio
Alimentec – Bogotá/Colômbia (http://feriaalimentec.
com/) – De 05 a 08 de junho
Mexipan – Cidade do México/México (http://www.mexipan.com.mx/) – De 24 a 27 de agosto
IBA – Munique/Alemanha (http://www.iba.de/) – De 15
a 20 setembro

apurado. Além disso, foi feita a inclusão de metas ainda
mais ambiciosas a serem atingidas.
Atualmente, o projeto Brasil Food Service integra quase
40 empresas exportadoras, sendo que a maioria são peque-

A expectativa em todos esses eventos é de que sejam
gerados novos contatos e negócios além de estreitamento
de relacionamento com os clientes já existentes.
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EUROPAIN RECEIVES MORE THAN 52 THOUSAND VISITORS

Between February 3rd and 6th, the president of SAMPAPÃO
Antero José Pereira, accompanied by the director general of the
FIPAN João Ricardo Neves, visited Europain 2018, a reference fair
for bakers and confectioners in Europe, held in Paris, France,
which received more than 52 thousand visitors. Promoted in an
area of 47,000m² with the participation of 469 exhibitors and
brands, the event presented the latest trends and innovations
in machinery, equipment, ingredients and services to meet the
needs of the industry, regardless of the volume of production or
format of the establishment.
EUROPAIN RECIBE MÁS DE 52 MIL VISITANTES

Entre el 3 y 6 de febrero, el presidente de SAMPAPÃO Antero
José Pereira, acompañado por el director general de FIPAN João
Ricardo Neves, visitó Europain 2018, una feria de referencia para
panaderos y pasteleros en Europa, celebrada en París, Francia,
que recibió más de 52 mil visitantes. Promovido en un área
de 47,000m² con la participación de 469 expositores y marcas,
el evento presentó las últimas tendencias e innovaciones en
maquinaria, equipos, ingredientes y servicios para satisfacer las
necesidades de la industria, independientemente del volumen
de producción o formato de la establecimiento.

WITH MANY EXPECTATIONS, HERE COMES FIPAN 2018!

Book now a space in your agenda to visit FIPAN 2018 International Fair of Bakery, Confectionery and Independent
Food Retail, which takes place from July 24th to 27t at the
Expo Center Norte in São Paulo/SP. Promoted for more than
two decades ago by SAMPAPÃO, it is the main trade fair in
Latin America for the bakery, confectionery and food service
establishments. Receiving an audience formed by professionals
and managers of these and other establishments linked to
the day-to-day production and marketing of food, FIPAN is
the biggest showcase of news and trends for these segments,
as well as for the accomplishment of business during its
realization.
¡CON MUCHAS EXPECTATIVAS, AQUÍ VIENE FIPAN 2018!

Reserve ahora un espacio en su agenda para visitar FIPAN 2018
- Feria Internacional de Panadería, Confitería y Distribución
de Alimentos Independiente, que se realizará del 24 al 27
de julio en el Expo Center Norte en São Paulo/SP. Promovida
hace más de dos décadas por SAMPAPÃO, es la principal feria
de América Latina para los establecimientos de panadería,
confitería y servicio de alimentos. Al recibir una audiencia
formada por profesionales y gerentes de estos y otros
establecimientos vinculados a la producción y comercialización
diaria de alimentos, FIPAN es la mayor muestra de novedades y
tendencias para estos segmentos, así como para la realización
de negocios durante su realización.

ABIP PRESENTS 2017 RESULTS

With the participation of representatives of its state entities, the
Brazilian Association of the Bakery and Confectionery Industry
(ABIP) held in Brasília, on March 1st and 2nd, a meeting to
disseminate the results of the sector in 2017 and discuss the
prospects for it in 2018. Both themes were put together in
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a single document titled “Balance and Trends of the Bakery
and Confectionery Market”, distributed to the guests and also
available on the entity’s website. The calculation of the data
projected a growth of the segment of the order of 3.2% in 2017
(without discounting inflation), which would amount to a
turnover of R$ 90.3 billion. And, as tendencies, the production of
long fermentation breads and with mother dough, – along with
other guidelines, such as virtual sales, health and permissive
indulgence – remains strong for 2018. The meeting was
attended by the president of SAMPAPÃO Antero José Pereira,
who is also the 1st vice president of ABIP.
ABIP PRESENTA RESULTADOS DE 2017

Con la participación de representantes de sus entidades
estatales, la Asociación Brasileña de la Industria de Panadería
y Confitería (ABIP) celebró en Brasilia, en los días 1 y 2 de
marzo, una reunión para difundir los resultados del sector
en 2017 y discutir las perspectivas para este en 2018. Ambos
temas se reunieron en un solo documento titulado “Balance y
Tendencias del Mercado de Panadería y Pasteleria”, distribuido a
los invitados y también disponible en el sitio web de la entidad.
El cálculo de los datos proyectó un crecimiento del segmento
del orden del 3,2% en 2017 (sin descontar la inflación), lo que
equivaldría a una facturación de R$ 90,3 mil millones. Y, como
tendencias, la producción de panes de fermentación larga y con
masa madre – junto con otras pautas, como ventas virtuales,
salud y complacencia permisiva – sigue siendo fuerte para 2018.
A la reunión asistió el presidente de SAMPAPÃO Antero José
Pereira, quien es también el primer vicepresidente de ABIP.

PRODUCTIVITY WILL BE HIGHLIGHT IN CONGREPAN

From the 26th to the 30th of September 2018, one of the most
important events of the Brazilian bakery and confectionery
industry takes place at Costão do Santinho, in Florianópolis/
SC, promoting in one place content, information, leisure and
entertainment: the 31st edition of CONGREPAN, which this
year will have as its theme “Success Revenue: Healthy Food,
Automation and Productivity”. With the sponsorship of Prática,
the meeting will be the stage of seminars, debates, motivational
talks, workshops with great chefs, business space and much.
Watch in the TV channel of SAMPAPÃO, on Youtube, the video
of President Antero José Pereira inviting to the event.
LA PRODUCTIVIDAD SERÁ DESTACADA EN CONGREPAN

Del 26 al 30 de septiembre de 2018, uno de los eventos más
importantes de la industria brasileña de panadería y confitería
tiene lugar en Costão do Santinho, en Florianópolis/SC,
promoviendo en un solo lugar contenido, información, ocio y
entretenimiento: la 31ª edición de CONGREPAN, que este año
tendrá como tema “Ingresos Exitosos: Alimentación Saludable,
Automatización y Productividad”. Con el patrocinio de Prática,
la reunión será escenario de seminarios, debates, charlas
motivacionales, talleres con grandes chefs, espacio de negocios
y mucho más. Vea en el canal de televisión de SAMPAPÃO, en
Youtube, el video del presidente Antero José Pereira invitando
al evento.
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SERVIÇOS

LINHA DIRETA COM

BEM-VINDOS NOVOS ASSOCIADOS
DO SAMPAPÃO!
TV SAMPAPÃO

O PRESIDENTE

Conheça, agora, as novas padarias e
estabelecimentos que passaram a fazer parte do
time de sucesso do SAMPAPÃO!
EMPÓRIO MIRANTE DO JARDIM SÃO PAULO - EIRELI
R. Mirante, 76 – Jardim São Paulo – São Paulo/SP
PANIFICADORA E CONFEITARIA PROJETO NOVO LTDA. – EPP
Av. Lins de Vasconcelos, 2219 – Vila Mariana – São Paulo/SP

TABELA DE CURSOS BÁSICOS DA
ESCOLA IDPC 2018

V

Atendimento ao Cliente (15h)

Laudos de Farinha (16h)

suas dúvidas sobre qualquer assunto relacionado a elas e à pa-

Básico de Confeitaria (112h)

Massa Folhada (20h)

nificação? Trata-se do “Pergunte ao Presidente”, um canal direto

Básico de Panificação (112h)

Massas, Recheios e
Coberturas para Bolos (9h)

ocê sabia que o SAMPAPÃO tem uma linha direta para você
falar diretamente com o presidente das entidades e tirar

de comunicação entre a Presidência e os associados, dentro do

Básico de Pizza (15h)

melhor espírito de gestão participativa. Gerenciado pelo Departamento de Marketing das entidades, ele tem o formato de um
quadro no Canal do Youtube da TV SAMPAPÃO, por meio do qual

Naked Cake (7h)
Brigadeiro Gourmet (9h)
Cardápio de Inverno (Sopas,
Cremes e Tortas) (15h)

estes podem encaminhar perguntas, pedidos de esclarecimentos
e de informações ao presidente Antero José Pereira, que os responde no ar, de maneira rápida e ágil.
“Essa é mais uma forma de integrarmos e unir a categoria, a
fim de conhecermos melhor suas reais necessidades e reivindicações, assim como fazer uma atualização dos principais problemas
que eles enfrentam em seu dia a dia, a fim de viabilizarmos soluções eficientes e eficazes para cada um deles, no menor tempo

Pães Rústicos (15h)
Cipa (20h)
Pães Rústicos Avançado (15h)
Confeitaria Fitness (15h)
Pasta Americana (12h)
Congelamento de Pães (Pães
Congelados) (12h)
Cup Cake de Páscoa (8h)
Cup Cake Natalino (8h)

SAMPAPÃO e os panificadores. “Por meio da participação ativa dos

Especial de Panetones (12h)

Os panificadores interessados em participar do quadro “Pergunte ao Presidente” da TV SAMPAPÃO devem entrar em contato
com o Departamento de Marketing das entidades pelo telefone
(11) 3291-3700 - Ramal 3717, ou, ainda, encaminhar a solicitação
para o e-mail assessoria@sindipan.org.br.
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Salgados (20h)

Tábuas de Frios (3h)

Especial de Páscoa (9h)

claramente metas e objetivos comuns, debater decisões para o
mos para os nossos negócios”, acrescenta.

Rotulagem Nutricional (3h)

Sopas (15h)

forma ainda mais coesa os laços e a união entre as Diretorias do

engrandecimento de nossa categoria e, ainda, traçar melhores ru-

Responsável Técnico (15h)

Doces Finos (15h)
Especial de Natal (15h)

associados é que, naturalmente, conseguimos estabelecer mais

Pães Orgânicos (17h)

Chocolate Empastado (6h)

possível”, explica o presidente Antero, ressaltando, ainda, que a
importância dessa ferramenta de comunicação para estreitar de

Pães de Fibras (15)

Festa Junina (9h)
Glaçagem (9h)
Higiene e Manipulação dos
Alimentos (6h)

Técnicas com Bicos de
Confeitar (9h)
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
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